
1. tbl. · 51. árgangur · janúar 2019

MEÐAL EFNIS:

• TF útileikarnir 2018; úrslit.

• Stórvirki unnið í Skeljanesi.

• Mælingar á yfirsveiflum .

• Fjallgöngur og útivist og KX2.

• 17 dagar á 160 metrum.

• Vetrardagskrá ÍRA febrúar-maí.

Á DÖFINNI:

• Námskeið til amatörprófs febrúar-maí.

• Aðalfundur 16. febrúar.

• Páskaleikar ÍRA.

• Tíðnimál; auknar heimildir radíóamatöra.

• Næsti skilafrestur efnis í CQ TF er 31. mars.

Rit félagsins  Íslenskir radíóamatörar

Stórvirki var unnið í Skeljanesi 25. nóvember 2018.  Á myndinni er unnið við frágang á nýju 4 elementa 14 MHz 

Yagi loftneti TF3IRA á nýjum turni, með nýjan rótor og nýja „hardline“ fæðilínu.

Sjá nánar umfjöllun inni í blaðinu. Ljósmynd: Jónas Bjarnason, TF3JB.
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Hvað er amatör radíó?
Radíóamatörar eru þeir sem standast próf og fá leyfi hjá

stjórnvöldum í hverju landi til að stunda fjarskipti og

hanna og smíða búnað til þeirra. Hér er því ekki

eingöngu um áhugamenn um fjarskipti að ræða heldur

virka þátttakendur sem leggja stund á fjarskiptin og í því 

liggur munurinn á „áhuga manni“ og „amatör“.

Radíóamatörum er úthlutað alþjóðlegum kall merkjum 

sem þeir auðkenna sig með í fjarskiptum og hefjast

íslensk kallmerki á bókstöfunum TF. 

Amatör radíó á sér fjölmargar hliðar. Tækni fjar skipt -

anna höfðar til magra, svo sem hönnun og gerð sendi tækja, 

viðtækja og loftneta, en radíó amatörar hafa víða komið við 

sögu í þróun fjar skipta tækninnar. Notaðar eru ýmsar

aðferðir við fjarskiptin, svo sem tal, mors, myndsendingar

og stafrænar mótunaraðferðir. Sumir státa sig af fjar skipt -

um í kringum jarðkringluna með einföld um heima -

smíðuðum tækjum og litlu afli úr vasaljósa rafhlöðum, á

meðan aðrir leggja metrað í öfluga senda og loftnet og ná

árangri í alþjóðlegum keppn um radíóamatöra. 

Radíóamatöar hafa hannað og smíðað gevihnetti sem

endurvarpa sendingum milli landa og enn aðrir nota

yfirborð tunglsins til að spegla radíósendingar til

fjarlægra heimshluta. Þekking radíóamatöra á tækni og

nýtingu skilyrða í háloftunum til fjar skipta er ómetanleg

auðlind og hefur oft skipt sköpun í neyðartilvikum þegar 

hefðbundin fjarskiptakerfi hafa brugðist.

Félagið Íslenskir radíóamatörar

Félagið Íslenskir radíóamatörar, ÍRA, var stofnað

14. ágúst árið 1946. Félagið er landsfélag radíó -

amatöra á Íslandi og hefur formlegt samstarf við

Póst og fjarskiptastofnun um málefni radíóamatöra 

hér á landi. ÍRA er aðili að alþjóðasamtökum lands -

félaga radíóamatöra, IARU, samtökum IARU á

Svæði 1 (Region 1) og samtökum norrænna lands -

félaga, NRAU. 

Félagið er með opið hús einu sinni í viku, á

fimmtudagskvöldum kl. 20–22, og eru allir þeir

sem hafa áhuga á amatörradíói boðnir velkomnir.

Félagið er til húsa við Skeljanes í Reykjavík og þar

er einnig starfrækt félagsstöðin TF3IRA. 

Staðsetning hússins er 64°07’33’’N, 21°56’58’’V.

„Maidenhead grid“ staðsetningin er HP94ad. Leið

12 hjá Strætó hefur endastöð við húsið.

_______________________________________

Stjórn ÍRA starfsárið 2018-2019 skipa:

Formaður: Jónas Bjarnason TF3JB

Varaformaður: Óskar Sverrisson TF3DC

Ritari: Georg Magnússon TF2LL

Gjaldkeri: Einar Kjartansson TF3EK

Meðstjórnandi: Jóhannes Hermannsson TF3NE

Varamenn: Sæmundur Þorsteinsson TF3UA
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________________________________________
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_______________________________________

CQ TF er félagsrit ÍRA og hóf blaðið göngu sína

árið 1964. 

Heiti þess er fengið úr fjarskiptamáli radíó -

amatöra og hefur merkinguna „kall til allra ís -

lenskra radíó amatör stöðva“. 

Tilgangur CQ TF er að vera umræðuvettvangur

og upplýsingamiðill ÍRA, samhliða vefsíðum

félagsins.

Starfsárið 2018–2019 er miðað við að blaðið

komi út fjórum sinnum á stafrænu formi á heima -

síðu félags ins sem PDF skjal. Útgáfumánuðir eru

apríl,  júlí og október 2018 og janúar 2019. 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður CQ TF er Sigurbjörn

Þór Bjarnason, TF3SB. Netfang: ira@ira.is
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Þegar fyrsta tölublað CQ TF 2018 kom út í fyrra

þakkaði undirritaður traust nýrrar stjórnar að vera

skipaður í embætti ritstjóra blaðsins. Í fyrsta ritstjóra -

dálknum vísaði undirritaður síðan til þess að blaða -

útgáfa ÍRA væri ekki ný af nálinni þar sem félagið hóf 

hana árið 1964. Hún hafi frá upphafi gengið nokkuð

vel þótt stundum hafi orðið hlé á útkomu blaðsins líkt

og þá var raunin, en CQ TF hafði ekki komið út í

fimm ár þegar 1. tölublað 2018 sá dagsins ljós á PDF

formi þann 29. apríl á heimasíðu ÍRA.

Skoðað í sögulegu samhengi, var þetta í annað sinn

sem undirritaður tók að sér embættið, en hann var

fyrst skipaður ritstjóri árið 1971. Þá höfðu þrír valin -

kunnir leyfishafar gengt embættinu á undan, þeir Páll

Gröndal, TF3PI, Ágúst H. Bjarnason, TF3OM og

Birgir Baldursson, TF3BB. Þegar undirritaður om

síðan á ný að umsjón blaðsins árið 2018 var hann sá

17. í röðinni frá upphafi. Þetta er rifjað upp hér, bæði

til að minna undirritaðan og félagsmenn á að sagan

skiptir máli þar sem hún er sú undirstaða sem við

byggjum á til framtíðar. 

Í 2. tölublaði CQ TF sem kom út 15. júlí, var minnt á 

fyrstu íslensku radíóamatörana sem framkvæmdu

fyrstu þráðlausu sendingarnar á Íslandi árið 1913, þá

ungir símritarar austur á Seyðisfirði. Það voru þeir

Þorsteinn Gíslason (seinna TF6GI), síðar umdæmis -

stjóri Póst- og síma á Seyðisfirði og Friðbjörn Aðal -

steins son, síðar loftskeytastöðvarstjóri í Reykjavík.

Í 3. tölublaði CQ TF sem kom út 7. október 2018 var

á ný fjallað um málefni okkar í sögulegu sam hengi,

þegar vikið var að stofnun félagsins þann 14. ágúst

1946 og bent á, að stjórnvöld hér á landi höfðu þá ekki

leyft starfsemi radíóamatöra þrátt fyrir að sú starfsemi

hafi verið heimiluð um langt árabil í all flestum

þjóðlöndum. „Reglur um radió-leyfi áhuga manna“

voru loks gefnar út af Póst- og síma mála stjórninni

þann 7. febrúar 1947.

Samkvæmt ofangreindu hefði mátt ætla að sending -

ar radíóamatöra hafi fyrst hafist seint á árinu 1947, en

sú var ekki raunin. Um árabil hafði nefnilega við -

geng ist að „radíóamatörar“ smíðuðu senditæki og

við tæki og valið kallmerki og farið í loftið. Í sama

tölu blaði endurbirti undirritaður grein eftir Gísla

Ólafs son sem upphaflega birtist í Vikunni þann 5.

október 1939 undir yfirskriftinni „Starfsemi

radio-amatöra hér á landi“. Greinin er að stofni til

viðtal við Sigurð Finnbogason (síðar TF3SF) sem þá

notaði kallmerkið TF5C. Greinin er umfram allt

forvitnileg þar sem ekki hefur mikið verið ritað um

fjarskipta virkni Íslendinga á öldum ljósvakans hér á

landi fyrir útkomu reglnanna 1947. Niðurstaðan er, að 

saga fjarskipta „áhugaloftskeytamanna“ hérlendis

fyrir 7. febrúar 1947 er óskrifuð.

Að síðustu vill undirritaður geta um ánægjulega

nýjung var kynnt á heimasíðu ÍRA þann 12. janúar s.l. 

þess efnis að Ágúst H. Bjarnason, TF3OM, hafi haft

forgöngu um uppsetningu flóamarkaðssíðu á

Facebook, þar sem menn geta auglýst notaðar stöðvar

og hluti til sölu eða óskað eftir til kaups. Virkileg þörf

var vettvangi sem þessum fyrir íslenska radíóamatöra

– og ekki síður nú en fyrir hálfri öld, þegar

undirritaður skrifaði m.a. eftirfarandi í 1. tbl. CQ TF

1971: „Engin verzlun hér á landi selur viðtæki fyrir

amatöra, og lítið framboð er á gömlum tækjum. Þó

eru þeir eflaust margir sem eiga í fórum sínum tæki

sem þeir eru hættir að nota og vildu e.t.v. losa sig við“.

Ég vil þakka fráfarandi stjórn og félagsmönnum

ánægjulegt samstarf og góðan stuðning við CQ TF.

Þessi stuðningur hefur vaxið með hverju tölublaði

bæði að blaðsíðufjölda og fjölda félaga sem sent hafa

efni til birtingar. Höldum áfram á þessari farsælu

braut.

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB,
ritstjóri CQ TF. 
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Frá ritstjóra

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB

Fríkirkjuvegur 11. Þar var fyrsta félagsaðstaða Íslenskra radíó -

amatöra, ÍRA.

HEIM



Starfsemi félagsins Íslenskir radíóamatörar gekk vel á

starfsárinu 2018/19. Á tímabilinu kom samhentur

kjarni að málefnum félagsins sem náði góðum árangri.

Félagsandi var byggður upp á nýtt og naut stjórn

aðstoðar embættismanna sem og stuðnings almennra

félaga. Niðurstaðan varð félaginu til framdráttar og

umfram björtustu væntingar. Og með óbilandi trú á

félagsmönnum, ástríðu fyrir áhugamálinu og bjart -

sýnina að vopni, hófst uppbyggingarstarfið.

Kjarninn í stefnu nýrrar stjórnar var frá fyrsta degi

að byggja brú á milli félags og félagsmanna. Mark -

miðið var að eyða ekki orku í að deila á fyrri stjórn

eða stjórnir, heldur líta björtum augum til framtíðar –

með það í fyrirrúmi, að félagsmennirnir eru dýrmæt -

asta „eign“ hvers félags. Þessi grundvallarstefnu -

mörkun hefur reynst með afbrigðum vel.

Í þessu sambandi er ánægjulegt að upplýsa að fækk -

un á félagaskrá var snúið við á starfsárinu, þar sem

skráðum félagsmönnum fjölgaði um alls 23 á fyrstu

níu mánuðum nýrrar stjórar, þ.e. frá 20. mars út árið

2018. Að mati undirritaðs, hefur ÍRA á ný á að skipa

fólki sem hefur hæfni til að takast á við væntingar

þessa hóps og í því ljósi, bjóðum við nýja félagsmenn

velkomna af heilum hug.

Þar sem aðalfundur ÍRA 2019 er framundan í næsta

mánuði, er vert að rifja upp nokkur helstu atriði úr

félagsstarfinu. Ástæða er til að nefna eftirfarandi atriði.

Félagsblaðið CQ TF var endurreist og kom 1. tbl.

2018 út þann 29. apríl; aðeins 5 vikum eftir að ný

stjórn tók við. Þá hafði félagsblað ekki komið út í

fimm ár, eða frá árinu 2013. Næsta hefti kom út 15.

júlí, það þriðja 7. október og loks þetta blað, 1. tbl.

nýs árs, sem kom út 25. janúar 2019. Fábærar

viðtökur félagsmanna hafa ítrekað sýnt, að endurreisn 

CQ TF var hárrétt ákvörðun.

Starfsáætlun nýrrar stjórnar var kynnt í CQ TF

þann 15. júlí. Þá höfðu hvorki verið unnar né sam -

þykkt ar starfsáætlanir í stjórn ÍRA í fimm ár, eða frá

árinu 2013 – þrátt fyrir skýrt ákvæði þess efnis í

lögum félagsins. Nýja starfsáætlunin skiptist í eftir -

farandi þætti: (1) Rekstur; (2) samskipti; (3) félags -

aðstöðu; (4) félagsstöðina TF3IRA; (5) vetrardagskrá 

I og II; (6) miðla; (7) námskeið til amatörprófs; (8)

endurvarpa, stafvarpa og radíóvita; og (9) tíðnimál og 

önnur réttindi radíóamatöra. Starfsáætlunin hefur

bæði reynst raunhæf og virkur vegvísir í starfinu.

Fundargerðir stjórnar eru nú gerðar opinberar

strax eftir að þær hljóta samþykki og er afrit hengt

upp á tilkynningatöflu í félagsaðstöðunni, þær birtar á 

heimasíðu á netinu, auk þess að fá birtingu í CQ TF.

Fundargerðir stjórnar ÍRA hafa vart eða nánast ekki

verið birtar í fimm ár – þrátt fyrir skýrt ákvæði í lögum 

félagsins þess efnis. Sem dæmi, kom fram á aðalfundi 

2018 að fráfarandi stjórn hafði læst aðgang að fundar -

gerðum á heimasíðu ÍRA þar til 4 sólarhringum fyrir

aðalfund, án nokkurra skýringa.

Stórum áfanga var lokið fimmtudaginn 20.

september þegar vinnu lauk við uppröðun húsgagna

og tækja í fjarskiptaherbergi TF3IRA samkvæmt nýju 

skipulagi. Svo skemmtilega vildi til, að nýr búnaður

stöðvarinnar náðist úr tolli daginn áður og tókst að

tengja hann og koma fyrir, rétt áður en kom að opnun

hússins um kvöldið. 

Þessi dagur, 20. september, markar á vissan hátt

tímamót því þar með var lokið vinnu á vegum nýrrar

stjórnar við þrif, tiltekt, fegrun og endurskipulagn -

ingu innanhúss í Skeljanesi. Fjölmargir félagsmenn

komu að þessu viðamikla átaki ásamt stjórn sem stóð

yfir um sex mánaða skeið og ber að þakka dýrmætt

vinnuframlag þeirra og vilja til verka.

Hvað félagsaðstöðuna í Skeljanesi áhrærir, ber að

nefna breytingar í sal sem lauk þann 6. desember.

Ákveðið var að endurskipuleggja salinn með það að

markmiði að bæta aðstöðu fyrir erindisflutning og

fyrirlestra. Á tímabilinu 25. nóvember til 6.

desember var því tekið til höndum og unnið að breyt -

ing um. Það var gert með því að færa myndvarpa, taka

burt borð á súlu (í miðjum sal), setja upp sýningartjald 

í fullri stærð og gera nýja aðstöðu fyrir fundarpúlt og

fyrirlesara. Menn eru á einu máli um að vel hafi til

tekist; salurinn rúmar nú þægilega í sæti allt að 40

manns – auk þess sem verulega munar um bætt

myndgæði myndvarpa á nýja sýningartjaldinu. 

Vetrardagskrá-I var kynnt í 2. tbl. CQ TF sem kom 

út þann 15. júlí. Hún náði yfir tímabilið

október-desember. Alls voru 10 erindi í boði, auk

sófa umræðna á sunnudegi og JOTA/JOTI þátttöku

skáta í Skeljanesi, að ógleymdu jólakaffi ÍRA, við -

CQ TF janúar 2019 4

Frá formanni...

Jónas Bjarnason, TF3JB
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hafnar kaffi. Meðal nýjunga var að bjóða upp á

hraðnámskeið fyrir félagsmenn sem nefnt var „Fyrstu 

skrefin, farið í loftið með leiðbeinanda“. Námskeiðið

var í tveimur hlutum, sitt hvorn laugardaginn. Afar

ánægjulegt var að sjá hve vel félagsmenn sóttu

viðburðina, en vetrardagskrá af þessu tagi hafði ekki

verið í boði síðastliðin fimm ár, eða frá árinu 2013.

Vetrardagskrá-II er til kynningar í þessu tölublaði

CQ TF. Hún nær yfir tímabilið febrúar-maí 2019.

Sami fjöldi erinda er í boði eða 10 talsins.

Hraðnámskeiðið „Fyrstu skrefin, farið í loftið með

leiðbeinanda“ verður endurtekið, enda þótti það

heppnast afar vel fyrir áramót. Sófaumræður á

sunnudegi verða á sínum stað. Nýjung að þessu sinni

er smíðanámskeið í formi sýnikennslu og verkefna

sem byggja á Arduino örtölvum. Síðast var haldið

smíðanámskeið á vegum félagsins í febrúar árið 2011.

Námskeið ÍRA til amatörprófs var auglýst þann

17. september 2018, á heimasíðu, Facebook síðum og

víðar. Ekki náðist lágmarksþátttaka þar sem aðeins

tveir skráðu sig. Sett var tilkynning á miðla félagsins

þann 2. október þess efnis að námskeiði væri frestað.

Nýtt námskeið til amatörprófs var auglýst á ný þann 6.

janúar 2019. Námskeiðið er einnig auglýst í þessu

tölublaði CQ TF. Miðað er við námskeið á tímabilinu

febrúar-maí n.k. Þegar þetta er skrifað er ekki ljóst með 

áhuga þar sem frestur til skráningar er til 31. janúar.

Þann 9. október 2018 barst ÍRA erindi frá Póst- og

fjarskiptastofnun þess efnis, að íslenskum leyfis -

höfum var veitt heimild til notkunar á tíðnisviðinu

70.000-70.250 MHz. Fyrri heimild (frá 19.2.2010)

var fyrir 70.000-70.200 MHz. Þessi breyting kemur í

kjölfar beiðni félagsins um rýmkun tíðniheimildar

sem send var stofnuninni í byrjun október. Í sama

bréfi var 70 MHz heimildin framlengd til 31.12.2020. 

Rýmkun tíðnisviðsins á 4 metrum er afar mikilvæg

fyrir þá leyfishafa sem stunda tilraunir í sviðinu.

Félagið sendi ennfremur beiðni um auknar heimildir í

50 MHz í byrjun október 2018, en ekki hafði borist

svar frá PFS þegar þetta var skrifað.

Nýtt kynningarefni um félagið, „Ávarpsbréf til

nýrra félaga“ var fullbúið og kynnt á stjórnarfundi 3.

október 2018. Ávarpsbréfið er prentað í lit og er 4

blaðsíður í A4 stærð og veitir kynningu um félagið og

hvaða þjónustu það veitir. Ávarpsbréfið er sent öllum

nýjum félagsmönnum ásamt eintaki af ritinu Siðfræði 

og samskiptasiðir radíóamatöra, lögum ÍRA, lím -

merkj um með félagsmerkinu og reglugerð um starf -

semi radíóamatöra.

Tvennt þarf að geta um til viðbótar í þessari upptaln -

ingu. Það er annars vegar nýr loftnetsturn og nýtt

einbands 14 MHz Yagi loftnet sem Georg Magnús son, 

TF2LL gaf félaginu í vetur. Hvoru tveggja var sett upp

helgina 24.-25. nóvember ásamt nýjum rótor frá

Pro.Sys.Tel. Georg hafði yfirumsjón með verkinu, en

aðrir sem komu að því voru þeir Þórður Adolfsson,

TF3DT; Jón Gunnar Harðarson, TF3PPN; Ólafur B.

Ólafsson, TF3ML og Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33.

Verkefni þetta er stórvirki og verður viðkomandi seint

fullþakkað þetta frábæra fram lag til félagsins. Sjá

umfjöllun í sérstakri grein annars staðar í blaðinu. 

Síðara atriðið sem ég vil nefna, er uppsetning Ólafs

B. Ólafssonar, TF3ML á radíóvitum á 50 MHz og 70

MHz á Álftanesi á Mýrum í Borgarfjarðarsýslu.

Vitarnir (TF1VHF) voru teknir í notkun þann 12. maí

2018. Vart þarf að nefna að þetta er á sinn hátt stór virki

á vettvangi áhugamáls okkar sem þegar hefur nýst

leyfishöfum innanlands sem utan vel og ger breyt ir

aðstöðu okkar til tilrauna í þessum tíðnisviðum.

Þetta tölublað CQ TF er það fjórða á starfsárinu og

það síðasta fyrir aðalfund 2019. Brátt verður því

komið að leiðarlokum þessarar stjórnar. Ég er viss um

að ég mæli fyrir munn allra stjórnarmanna þegar ég

segi að yfirstandandi stjórnarár hafi liðið hratt og

verið annasamt, en ánægjulegt. 

Sérstaklega ber að nefna, að með okkur starfaði Elín

Sigurðardóttir, TF2EQ sem var kosin í varastjórn á

síðasta aðalfundi (2018). Líklega er það í fyrsta skipti

sem kona er kosin í stjórn félagsins. Ástæða er til að

þakka henni sérstaklega fyrir framúrskarandi góða við -

kynn ingu og samvinnu. Elín fluttist erlendis nú um

áramótin, en hefur tekið að sér að móta nýtt embætti

ungmennafulltrúa ÍRA, sem er verðmætt verkefni til

framtíðar.    

Hér verður ekki fjallað frekar um störf stjórnar

félagsins starfsárið 2018/19 þótt af mörgu sé að taka.

Þeim þætti verður gerð skil í skýrslu formanns sem

lögð verður fram á aðalfundi í næsta mánuði. Ljóst er,

að þótt vel hafi til tekist í málefnum félagsins á

starfsárinu bíða mög verkefni úrlausnar. Ég er

tilbúinn til að takast á við það verkefni og hef því

ákveðið að gefa kost á mér í embætti formanns á

starfsárinu 2019/20 sem er 73. starfsár félagsins. 

Bestu þakkir til ykkar allra fyrir frábær samskipti og 

samstarf á starfsárinu 2018/19.

Aðalfundur ÍRA 2019 verður haldinn laugardaginn

16. febrúar n.k. kl. 13:30 á Radisson BLU Hótel Sögu

við Hagatorg í Reykjavík. Nánari upplýsingar um

fundinn má sjá annars staðar í blaðinu.

Jónas Bjarnason, TF3JB,
formaður ÍRA.
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Þegar þetta er skrifað þann 14. janúar 2019 eru liðnir

rétt rúmir þrír mánuðir frá síðasta blaði sem kom út

þann 7. október 2018. Margt áhugavert hefur gerst í

félagsstarfinu á þessum tíma og mun ég leitast við að

gera grein fyrir því helsta hér á eftir í tímaröð.

24. sept.– HB9GUR í Skeljanesi.

Philippe Haake, HB9GUR, kom í heimsókn í

félagsaðstöðuna í Skeljanesi ásamt XYL mánudaginn 

24. september. Þau hjón voru hér á ferð á húsbíl og

áttu eftir einn dag í borginni þegar þau komu við í

Skeljanesi. Philippe er m.a. áhugasamur um keppnir

og hefur verið virkur frá HB9G, sem er klúbbstöð

USKA í Genf. Hann hefur einnig áhuga á VHF og

UHF tíðnisviðunum, auk APRS. Philippe tók margar

myndir í félagsaðstöðunni og fannst mikið til koma

um TF ÍRA QSL bureau og stórkostlegt þegar honum

var sagt að 110 kallmerki væru með skráð hólf fyrir

innkomin kort. Hann sagði að þau hjónin væru yfir sig 

hrifin af náttúru Íslands, en fannst verðlag hátt á

landinu. Þeir TF3JB, TF3SB og TF3VS tóku á móti

þeim hjónum.

29. sept.– Laugardagur í Skeljanesi.

„Fínn óformlegur laugardagur!“ sagði TF1A þegar

félagsaðstaðan í Skeljanesi var yfirgefin laugardaginn 

29. september, rétt fyrir kl. 18. Alls höfðu 19 félagar

(og 1 gestur) mætt á staðinn þennan ágæta laugardag

áður en yfir lauk. Það helsta (af mörgu) sem hafði

verið framkvæmt á tímanum frá því um hádegi var

eftirfarandi:

• Nýtt Diamond SX-200N VHF/UHF húsloftnet

félagsins var sett upp og staðfest (með

mælingum) að RG-8/U fæðilínan sem hafði verið 

tengd við gamla netið var í lagi.

• Árni Þór Ómarsson, TF3CE var með sýnikennslu 

í ásetningu N-tengja.

• Kenwood TS-2000 stöð félagsins var tengd á ný

og er notast nú við Heil Goldline GM-5

hljóðnema félagsins (sem er festur á borðgrind)

og tengdur við Heil fótrofa. Stöðin var prófuð á

VHF í samböndum við þá TF3VP og TF8V og

kom vel út.

• Staðfest að Yaesu G-5400B, sambyggður rótor

félagsins fyrir gervihnattaloftnetin (og

MS/EME) er í góðu lagi. Loftnetin eru ekki af

verri endanum, þ.e. frá M2; af 2MCP14 og

436CP30 gerðum. Eftir er að prófa VHF og UHF

formagnarana frá SSB-Electronic.
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Félagsstarfið

Jónas Bjarnason, TF3JB

Philippe Haake, HB9GUR, í fjarskiptaherbergi TF3IRA 24. sept.

2018. Ljósmynd: Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB.

Í fjarskiptaherbergi TF3IRA 29. september. TF2WIN og TF3CE

fylgdust með þegar TF1A tengdi og prófaði Kenwood TS-2000

stöð félagsins á VHF og UHF. Ljósmynd: TF3JB.

TF3LM bar hitann og þungann af vinnunni utanhúss. Ljósmynd:

TF3JB.
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• TF3DT mætti með Wellbrook viðtökuloftnet

fyrir 10 kHz til 30 MHz sem er „lúppuloftnet“

rúmlega 1 metri í þvermál (e. magnetic loop),

hafði til sýnis og sem vakti athygli.

• Loks kom TF3GB færandi hendi með ýmsa

radíóhluti sem vinna á GHz bandinu og bauð

viðstöddum að fá gefins. Þeir fengu sem fyrstir

voru og gekk allt út.

Bestu þakkir til Ara Þórólfs Jóhannessonar, TF1A

og Jóns G. Guðmundssonar, TF3LM og annarra sem

komu að verkefnum dagsins fyrir vel heppnaðan

laugardag í Skeljanesi.

3. október – Námskeiði frestað.

Félagið auglýsti eftir áhuga á þátttöku í námskeiði til

amatörprófs 17. september. Tíu dögum síðar var

fresturinn framlengdur til 2. október. Fyrirspurnir

voru nokkrar, en aðeins tvær skráningar. Þessi

niðurstaða kom í sjálfu sér ekki á óvart þar sem

námskeiðshald hefur verið þétt undanfarin misseri. Í

ljósi þessa var ákveðið í samráði við prófnefnd og

umsjónarmann námskeiða, að falla frá

námskeiðshaldi í október til desember 2018, en stefna 

þess í stað að námskeiði síðar.

4. október – HB9CPS í Skeljanesi. 

George Fest, HB9CPS, kom í heimsókn í

félagsaðstöðuna  4. október. Hann er mjög

áhugasamur um fjarskipti á morsi og nokkur þannig

sambönd frá TF3IRA. Georg er einnig áhugasamur

um alþjóðlegar keppnir og var mjög hrifinn f

fjarskiptaaðstöðu félagsins og sagði aðstöðuna gefa

mikla möguleika. Hann hefur ferðast víða og m.a.

verið í loftinu frá A2, Botswana. 

Hann er ennfremur áhugamaður um eldri tæki og á

m.a. Collins og Drake „línur“. Á meðfylgjandi mynd

sem er tekin í fjarskiptaherbergi hans, má sjá

áhugaverð tæki svo sem Collins KWM-2A með

aukahlutum, Kenwood R-599/D og T-599/D

„Twins“, Kenwood TS-430, Elecraft K3,  Ten-Tec

Omni-6 og Icom IC-756PROIII. Georg sagðist alltaf

hafa pláss fyrir ný tæki og það sem meira er, að hann

segist nota tækin jöfnum höndum til að halda þeim í

góðu standi. 

Hann sagðist líka hafa áhuga á IOTA og SOTA og

langaði til að nota þá tvo daga sem hann átti eftir á

landinu til að fara upp á fjall sem hefði SOTA

skráningu – en hann tók með sér QRP tæki og einfalt

ferðaloftnet til landsins. Georg sendi svo eftirfarandi

tölvupóst til félagsins nokkrum dögum seinna:  

„I would like to thank you for the hospitality you

offered to me last Thursday. I was very impressed by

the club activity and the well-deserved top notch new

radios the club offers to its members.

Following the regrettably short discussion with

your club members after spending some time on the

upper floor, I followed their advice and activated

SOTA summit TF/SV-043 the next day. I managed to

make some QSOs on 20 m as far as Arizona. With

QRP and just an AlexLoop this outperformed my

expectations. However, the brutal winds and low

temperature forced me to descend soon after just a

few Qs”.
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Nýtt Diamond SX-200N VHF/UHF stangarloftnet TF3IRA komið

upp. TF3LM leggur síðustu hönd á frágang. Ljósmynd: TF3JB.

Í fjarskiptaherbergi TF3IRA 4. október. George Fest, HB9CPS og 

Sigurður Óskar Óskarsson, TF2WIN. Ljósmynd: TF3JB.

Hluti af fjölbreyttri tækjaeign HB9CPS heima í Zürich.

Ljósmynd: HB9CPS.
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7. OKTÓBER – 3. TBL. CQ TF 2018

Ritstjóri CQ TF, Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB,

fylgdi nýju tölublaði úr hlaði á heimasíðu félagsins

þann 7. október með þessum orðum: „Ágætu

félagsmenn! Mér er ánægja að tilkynna um útkomu 3.

tölublaðs CQ TF 2018, sem nú kemur út á stafrænu

formi hér á heimasíðunni. Margir hafa lagt hönd á

plóg og mörgum ber að þakka, en sér í lagi TF3VS

sem annaðist umbrotsvinnu. CQ TF er að þessu sinni

57 blaðsíður að stærð“.Meðal efnis í 3. tbl. CQ TF

2018: Frásögn af félagsstarfi ÍRA frá útkomu síðasta

tölublaðs; grein um úrslit og verðlaunaafhendingar í

VHF/UHF leikunum 2018; Ferðasaga TF3VB og

TF3VD frá DX leiðangri til Frakklands (TM64YL)

ásamt 12 öðrum YL‘s í ágústmánuði 2018; grein um

4U1UN sem er QRV á ný; frásögn frá TF3HQ í IARU

HF keppninni 2018; greinin „í DX á 50 MHz?“;

greinin Starfsemi „radio-amatöra“ hér á landi árið

1939; grein um radíótruflanir og önnur EMC málefni; 

Samantekt um sýningar/ráðstefnur fyrir

radíóamatöra; samantekt um húsnæðissögu ÍRA

síðastliðna hálfa öld; grein um viðtæki yfir netið;

grein um dípól á 160 metra bandinu með balun;

fræðsluhorn ÍRA: „Balun

eða unun?“; fundargerð frá

3. fundi í stjórn ÍRA

starfsárið 2018/19; yfirlit

yfir DX keppnir í

nóvember-desember og í

janúar 2019, upplýsingar

um DXCC heildarstöðu TF

stöðva 22. september 2018

og kynning á vetrardagskrá

ÍRA í október-desember

2018. 

Blaðið kom út í PDF formi á heimasíðu ÍRA þann 7. 

október. CQ TF kemur næst út 25. janúar 2019.

9. október – Auknar heimildir á 70 MHz.

ÍRA barst erindi frá Póst-

og fjarskiptastofnun 9.

október 2018 þess efnis, að 

íslenskum leyfishöfum

væri veitt heimild til notkunar á tíðnisviðinu

70.000-70.250 MHz. Fyrri heimild (frá 19.2.2010)

var fyrir sviðið 70.000-70.200 MHz. 

Þessi breyting kemur í kjölfar beiðni félagsins um

rýmkun tíðniheimildar sem samþykkt var á 5.

stjórnarfundi ÍRA 2018/19. Í annan stað var almenn

heimild til notkunar á 70 MHz framlengd til næstu

tveggja ára, þ.e. til 31.12.2020. 

Óbreytt er, að leyfishafar þurfa áfram að sækja

sérstaklega um heimild til notkunar á tíðnisviðinu til

stofnunarinnar. Stjórn ÍRA fagnar þessum jákvæða

áfanga sem er ei nkar mikilvægur fyrir þá leyfishafa

sem stunda tilraunir í sviðinu.

Fjórir metrarnir hafa fengið verulega aukna athygli

leyfishafa innanlands eftir uppsetningu radíóvita

TF3ML á 70 MHz í Álftanesi á Mýrum í Borgarfirði

þann 12. maí s.l.

9. október – Fréttatilkynning frá ÍRA.

Í tilefni heimildar Póst- og fjarskiptastofnunar um

rýmri heimild til handa íslenskum radíóamatörum í

70 MHz sviðinu, var ákveðið að senda

fréttatilkynningu til systurfélaga í nágrannalöndunum 

þann 9. október. Tilkynningin var jafnframt send til

IARU og á stærri landsfélög utan Svæðis 1. 

Í stuttu máli, voru

móttökur mjög góðar og

bárust margir tölvupóstar

með hamingjuóskum

næstu daga á eftir. Gaman

er að geta þess, að fyrsti

slíki pósturinn barst frá

landsfélagi radíóamatöra í

Færeyjum, Føroyskir

Radioamatørar, FRA.

Upplýsingar voru látnar

fylgja með til kynningar á

radíóvitanum TF1VH sem varð QRV á 4 metrum

þann 12. maí 2018 frá Mýrum í Borgarfirði.

Mikill áhugi kom jafnframt fram um vitann og

bárust afar jákvæðar umsagnir með þakklæti, en

radíóvita hafði lengi vantað með staðsetningu hér á
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Myndin er af ICOM IC-7300 HF stöðinni sem vinnur á 1.8-30

MHz, auk þess að vinna í 50 MHz og 70MHz sviðunum. Hún er

ein af þeim stöðvum sem nú koma tilbúnar fyrir 70 MHz bandið.

Sendiafl er 50W á 4 metrum. Nýjustu stöðvarnar frá Kenwood og

Yaesu koma jafnframt með 70 MHz. Þegar þetta er skrifað, eru

komnar yfir 60 IC-7300 stöðvar hingað til lands. Það gefur

augaleið að þeim mun fleiri leyfishafar sem þannig hafa beinan

aðgang að bandinu munu fá áhuga á að kynna sér það og gera

tilraunir. Aukið tíðnisvið á 4 metrum eykur möguleikana. 
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landi þegar Ólafur, TF3M réðst í það stórvirki að

koma upp vitum á 50 og 70 MHz böndunum.

11. október – Úrslit í TF útileikunum.

Vetrardagskrá ÍRA hófst 11. október með því að Einar 

Kjartansson, TF3EK, umsjónarmaður TF útileikanna

kynnti úrslit þeirra fyrir árið 2018. Jónas Bjarnason,

TF3JB, formaður félagsins flutti ávarp og fylgdi

dagskránni úr hlaði. Óskar Sverrisson, TF3DC,

varaformaður, afhenti síðan viðurkenningar. 

Niðurstöður voru eftirfarandi: 1. sæti, Georg

Magnússon, TF2LL, 728 heildarstig; 2. Sæti, Einar

Kjartansson, TF3EK, 320 heildarstig; og 3. Sæti,

Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY, 294 heildarstig.

Viðburðinum eru nánar gerð skil í sérstakri frásögn

annars staðar í blaðinu.

11. október – RA1UAW í Skeljanesi.

Elísabet Shishmolina, RA1UAW, kom í heimsókn í

félagsaðstöðuna í Skeljanesi fimmtudagskvöldið 11.

október. Beth er dóttir Mikhail, UA1AUW, sem hefur

haft sambönd við mörg TF kallmerki, m.a. í

keppnum. Þau feðgin eru búsett í Sankti Pétursborg í

Rússlandi. 

Elísabet var mjög hrifin af félagsaðstöðu ÍRA og

áhugasöm um starfsemina. Hún nefndi sérstaklega

fjarskiptaherbergi TF3IRA og var einnig mjög hrifin

af aðstöðu kortastofu félagsins og fannst mörg íslensk 

kallmerki hafa þar hólf. Hún bað fyrir góðar kveðjur

til félagsmanna.

14. október – SAC SSB keppnin.

Scandinavian Activity keppnin á SSB var haldin

14.-15. október. Þrjú TF kallmerki tóku þátt í

SAC‘inum að þessu sinni, þeir TF2LL, TF3DT og

TF3T. Skilyrði voru þokkaleg, en betri á

laugardeginum. Fjögur TF kallmerki tóku þátt í SSB

keppninni árið þar á undan (2017).

18. október – ERINDI önnu TF3Vb.

Anna Henriksdóttir, TF3VB, mætti í Skeljanes

fimmtudaginn 18. október og sagði ferðasögu þeirra

Völu Drafnar, TF3VD með YL-leiðangri til eyjunnar

Noirmoutier í Frakklandi 25.-31. ágúst. Þær Anna og

Vala voru hluti af 14 kvenna hópi frá Frakklandi,

Þýskalandi, Sviss og Íslandi sem virkjuðu kallmerkið

TM65YL (IOTA EU-064). Hópurinn hafði alls yfir

5000 QSO þrátt fyrir óhagstæð skilyrði á böndunum.

Anna sagði frá ferðinni í máli og myndum. Henni

tókst afburða vel upp og fengu viðstaddir góða innsýn 

í heim kvenamatöra, franska menningu og amatör
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Skeljanesi 11. október. Einar Kjartansson TF3EK kynnir úrslit TF 

útileikanna árið 2018. Ljósmynd: TF3JB.

Í félagsaðstöðunni í Skeljanesi 11. október. Elísabet í ásamt

nokkrum félagsmönnum sem veittu upplýsingar um ÍRA. Frá

vinstri: Njáll H. Hilmarsson TF3NH, Elísabet Shishmolina

RA1AUW, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS og Þórður Adolfsson

TF3DT. Ljósmynd: TF3JB.

Anna Henriksdóttir TF3VB sagði okkur ferðasögu þeirra Völu

Drafnar Hauksdóttur TF3VD til Frakklands í ágúst s.l. Á

myndinni má sjá Bjarna Sverrisson TF3GB, Ölvir Sveinsson

TF3WZ, Höskuld Elíasson TF3RF, Stefán Arndal TF3SA og

Arnþór Wilhelm Sigurðsson TF3AWS.Ljósmynd: TF3JB.

Í Skeljanesi 18.

október. Anna

Henriksdóttir

TF3VB og

Sigurbjörn Þór

Bjarnason

TF3SB, ritstjóri

CQ TF, ræða

málin.

Ljósmynd:

TF3JB.
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radíó í Frakklandi. Var lengi klappað í lok erindisins

eftir greið svör við spurningum félagsmanna.

Vala Dröfn, TF3VD átti ekki heimagengt að þessu

sinni. Mæting var góð og hvert sæti setið. Alls voru

29 félagar í húsi og 1 gestur þetta fimmtudagskvöld. 

18. október – N1SOH í skeljanesi.

Ethan Handwerker, N1SOH, kom í heimsókn í

félagsaðstöðuna í Skeljanesi fimmtudagskvöldið 18.

október. Hann var hér á ferð í fríi ásamt félögum

sínum. 

Faðir hans er Jacob Handwerker, W1FM hefur

verið leyfishafi frá árinu 1962 og er mikill „CW

maður“. Fjölskyldan er búsett í Lexington í

Massachusetts í Bandaríkjunum, sem er staðsett í

útjaðri Boston. 

Ethan hafði meðferðis lista yfir þær TF stöðvar sem

þeir feðgar hafa haft sambönd við undanfarin ár og

var fjöldinn rúmlega 20 kallmerki. Ethan sagðist viss

um að hann myndi heimsækja Ísland aftur, en hann

hefur m.a. stundað háskólanám í Frankfurt í

Þýskalandi og á mikið af ættingjum þar í landi. 

19. október – Greið leið inn í Skeljanes.

Á höfuðborgarsvæðinu líkt og annarsstaðar á landinu

hefur rignt mikið í sumar. Við höfum ekki farið

varhluta af því í Skeljanesi við innganginn í húsið.

Stéttin þar fyrir framan hefur sigið og var farinn að

myndast misdjúpur pollur beint fyrir framan

útidyrahurðina – allt eftir magni og lengd úrkomu. 

Þar sem ekkert linnti rigningum eftir að hausta tók

var afráðið að leita til BM Vallár ehf., á Breiðhöfða

með útvegun á nokkrum gangstéttarhellum til úrbóta.

TF3JB og TF3-Ø33 gerðu ferð til fyrirtækisins og

festu kaup á gagnstéttarhellum til niðurlagningar við

innganginn. Það gekk eftir og skömmu fyrir myrkur

þann 19. október hafði gangvegurinn inn í húsið verið 

„brúaður“.

20. október – JOTA í Skeljanesi.

Líf og fjör var í Skeljanesi laugardaginn 20. október

þegar skátar fjölmenntu á staðinn. Tilefnið var JOTA

„Jamboree-On-The-Air“. JOTA er, þegar skátar tala

við aðra skáta í heiminum um fjarskiptastöðvar í

tíðnisviðum radíóamatöra undir eftirliti og með

aðstoð þeirra. Skilyrði til fjarskipta voru ágæt og voru 

höfð sambönd um allan heim, þ.á.m. við Ástralíu.
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Skeljanesi 18. október. Ethan Handwerker N1SOH og Elín

Sigurðardóttir TF2EQ. Ljósmynd: TF3JB.

Á fyrri myndinni gerir Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33 sig kláran til

að leggja hellu nr. 2 við dyrnar. Greinilega má sjá umfang pollsins

sem var farinn að verða viðvarandi rigningarsumarið 2018.

Verkinu lokið, 6 gangstéttarhellur komnar niður og Baldvin

ánægð ur. Nú má ganga þurrum fótum á „blankskóm“ inn í

félagsaðstöðu ÍRA. Ljósmyndir: TF3JB.

Vinsælt var hjá yngri hópnum að lóða saman einföld og hagnýt

verkefni undir leiðsögn. 

Elín TF2EQ og Árni Freyr TF8RN virkjuðu kallmerkið TF3JAM.

Þegar fréttist á neðri hæðina af samböndum við Hawaii og

Ástralíu, vildu allir fara í loftið og tala við aðra skáta hinum

megin á hnettinum.

HEIM



Samhliða því að virkja kallmerkið TF3JAM, var

boðið upp á smíðar úr einföldum íhlutum, auk þess

sem eldri skátar höfðu sambönd um JOTI

„Jamboree-Over-The-Internet“. Verkefnið var undir

stjórn radíóskátanna Völu Drafnar Hauksdóttur

TF3VD, Elínar Sigurðardóttur TF2EQ og Árna Freys

Rúnarssonar TF8RN. Samanlagður fjöldi þátttakenda 

og félagsmanna á staðnum var yfir 40 talsins þegar

mest var. Viðburðurinn fór fram frá kl. 9 árdegis til kl.

19 síðdegis.

20. október – Formaður SRAL í Skeljanesi. 

Merja „Memma“ Koivaara, OH1EG heimsótti

félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi laugardaginn 20.

október ásamt dóttur sinni Sini Koivaara, sem einnig

er leyfishafi, OH1KDT. Memma er formaður Suomen 

Radioamatooriliitto, SRAL, sem er systurfélag okkur

í Finnlandi. Þær mæðgur eru búsettar í bænum

Somero í Vestur-Finnlandi. 

Formenn SRAL og ÍRA áttu ánægjulegan fund um

sameignleg málefni félaganna og ræddu meðal annars 

WRC 2019 ráðstefnuna sem verður haldin í

október/nóvember í ár (2019). Memma var í sinni

þriðju ferð til Íslands, en hún hefur áður komið hingað 

til lands m.a. til að sækja SYLRA fund (Scandinavian

YL Radio Amateurs). Sini, dóttir hennar var hins

vegar að heimsækja Ísland í fyrsta skipti.

Svo skemmtilega vill til, að þegar TF3JB (sem þá

var  tiltölulega nýkjörinn formaður ÍRA) heimsótti

aðalstöðvar SRAL í Helsinki í byrjun október árið

2009 var Memma varaformaður SRAL. Það var

skemmti legt að gera flett upp í tölvunni í fjarskipta -

herbergi félagsins og skoða CQ TF, 1. tbl. 2010 (bls.

20-21) þar sem gerð var grein fyrir heimsókninni í

höfuðstöðvar SRAL í máli og myndum. Memma var

mjög hrifin af aðstöðu ÍRA í Skeljanesi og bað fyrir

góðar kveðjur til félagsmanna.
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Stund á milli stríða. Arnlaugur, Vala Dröfn TF3VD og Árni Freyr

TF8RN fá sér hressingu. Á myndinni má sjá örbylgjuofninn sem

var notaður við tilraunir og voru m.a. „soðin“ egg í bland við

álpappír. Þetta var mjög vinsælt atriði hjá krökkunum.

Eldri hópurinn kom sér fyrir í sófasettinu og hafði m.a. JOTI

sambönd.

Óskar Sverrisson TF3DC varaformaður ÍRA afhenti Völu Dröfn

TF3VD eintak af 3. tbl. CQ TF 2018, en mynd af henni og Önnu

TF3VB prýddi forsíðuna. Ljósmyndir: TF3JB.

Skeljanesi 20. október 2018. Vala Dröfn Hauksdóttir TF3VD og

Merja Koivaara OH1EG formaður systurfélags ÍRA í Finnlandi,

SRAL. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Skeljanesi 20. október. Vala Dröfn Hauksdóttir TF3VD, Elín

Sigurðardóttir TF2EQ og Sini OH1KDT. Ljósmynd: Jónas

Bjarnason TF3JB.
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25. október – Erindi Jóns TF3LM.

Jón G. Guðmundsson TF3LM mætti í Skeljanes

fimmtudaginn 25. október og fór yfir niðurstöður

mælinga alls 19 VHF og VHF/UHF handstöðva, auk

2 VHF bílstöðva, sem gerðar voru á

laugardagsopnum í félagsaðstöðunni þann 1.

september s.l. Um var að ræða sameiginlegt verkefni

þeirra TF1A.

Skýrt var frá helstu niðurstöðum í máli og myndum. 

Athyglisvert var hve mikill gæðamunur kom fram á

milli einstakra stöðva hvað varðar „hreinleika“ sendis 

(þ.e. yfir- og undirsveiflur). Samkvæmt því virðast

kínverskir framleiðendur ekki vanda sig nægjanlega

vel við smíðarnar. TF3LM gerir grein fyrir

niðurstöðunum annars staðar í blaðinu. Ágæt mæting

var í Skeljanes þetta fimmtudagskvöld og góðar

kaffiveitingar. Bestu þakkir til Jóns fyrir áhugavert og 

vandað erindi.

27.-28. október – CQ WW SSB keppnin.

Alls bárust keppnisdagbækur fyrir

9 íslensk kallmerki til keppnis -

stjórnar CQ vegna þátttöku í

SSB-hluta CQ WW DX

keppninnar 2018, auk 2

samanburðardagbóka (e. check

log). Þátttaka var í fimm

keppnisflokkum. Bráðabirgðaniðurstöður (e. raw

scores) lágu fyrir 5. nóvember en lokaniðurstöður

verða birtar í maíhefti CQ tímaritsins.

Öll bönd – einmenningsflokkur – háafl.

» TF1AM – 312.198 pt. – Nr. 143 yfir heiminn / 52 í Evrópu.

» TF3Y – 7.800 pt. – Nr. 640 yfir heiminn / 247 í Evrópu.

Öll bönd – einmenningsflokkur – háafl – aðstoð.

» TF3DT – 20.300 pt. – Nr. 865 yfir heiminn / 326 í Evrópu.

Öll bönd – einmenningsflokkur – lágafl.

» TF2MSN – 34.340 pt. – Nr. 551 yfir heiminn / 366 í Evrópu.

» TF8KY – 24.444 pt. – Nr. 684 yfir heiminn / 438 í Evrópu.

» TF3VS –  12.127 pt. – Nr. 945 yfir heiminn / 587 í Evrópu.

» TF8KY – Hrafnkell Sigurðsson.

Öll bönd – fleirmenningsfl./1 sendir – háafl – aðstoð.

» TF2R – 2.942.304 pt. – Nr. 65 yfir heiminn / 38 í Evrópu.

» TF2LL og  TF3AO ops.

80 metrar – einmenningsflokkur – háafl – aðstoð.

» TF3T – 62.881 pt. – Nr. 22 yfir heiminn / 19 í Evrópu.

Samanburðardagbók (e. Check-log).

» TF3DC og TF3SG.

1. nóvember – Erindi Andrésar TF3AM.

Andrés Þórarinsson TF3AM mætti í Skeljanes

fimmtu daginn 1. nóvember og hélt erindi undir

heitinu „Ferðaloftnet á stuttbylgjuböndum“.

Andrés opnaði kvöldið með fljúgandi góðum inn -

gangi í máli og myndum um jeppa og fjallabíla utan

alfaraleiðar og bestan loftnetsbúnað til fjarskipta

innan lands á lágu böndunum, 80, 60 og 40 metrum.

Síðan fór hann yfir loftnetafræðina og mismunandi

gerðir bílneta og hvernig má sem best útbúa þau með

tilliti til hámarksárangurs. Loftnet í resónans er málið

því nýtni t.d. á 80 metrum væri iðulega mjög lág, eða
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Heimir Konráðsson TF1EIN, Óskar Sverrisson TF3DC, Sigurður 

Óskar Óskarsson TF2WIN, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS og Jón

G. Guðmundsson TF3LM. Ljósmynd: TF3JB.

Andrés Þórarinsson TF3AM kynnir ferðaloftnet á

stuttbylgjuböndum í Skeljanesi 1. nóvember.

Frá vinstri: Ársæll Óskarsson TF3AO, Vilhjálmur Ívar Sigurjóns -

son TF3VS, Njáll H. Hilmarsson TF3NH, Georg Magnússon

TF2LL, Sigurður Smári Hreinsson TF8SM, Þórður Adolfsson

TF3DT, Einar Kjartansson TF3EK, Ágúst H. Bjarnason TF3OM,

Wilhelm Sigurðsson TF8AWS, Stefán Arndal TF3SA, Höskuldur

Elíasson TF3RF og Jón Björnsson TF3PW. Ljósmynd: TF3JB.
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2-3%. Hann skýrði ennfremur að það væri mikilvægt

að hafa í huga að skipta á milli banda eftir skilyrðum

til að hámarka styrk merkis yfir lengri vegalengdir

hverju sinni; sem væri skynsamara en að auka aflið.

Þá þyrfti að gera sér grein fyrir, að stundum gætu

aðstæður verið slíkar í háloftunum að það væru hreint

engin skilyrði til fjarskipta innanlands.

Eftir kaffihlé kallaði Andrés til sjálfboðaliða sem

voru fengnir til að skipta um tíðnir á bílloftneti í fullri

lengd (þ.e. stilkur, spóla og toppur) sem hafði verið

komið fyrir í salnum (sjá mynd). Andrés leiðbeindi og 

mátti greinilega sjá á loftnetsgreini hve auðvelt það er

í raun að eigintíðnistilla loftnet þessarar gerðar.

Andrés fékk mikið af fyrirspurnum og í lokin var

klappað vel og lengi og honum þakkað fróðlegt

erindi. Alls voru 27 félagar í húsi og 1 gestur þetta

frábæra fimmtudagskvöld.

1. nóvember – TF3WS færir okkur radíódót.

Nokkru áður en Andrés flutti erindi sitt á

fimmtudagskvöldinu, mætti Sigurður Harðarson,

TF3WS, fyrir utan félagsaðstöðuna í Skeljanesi með

fullan jeppa af margskonar radíódóti. Þetta dót var

boðið félagsmönnum frítt út desembermánuð, en það

var að stórum hluta úr dánarbúi Reidars J. Óskars -

sonar, TF8RO sem var félagsmaður í ÍRA um áratuga -

skeið. Stjórn ÍRA þakkar aðstandendum hans að

hugsa til félagsins og Sigurði Harðarsyni, TF3WS,

fyrir aðstoð við að flytja dótið á staðinn.

3. nóvember - Uppfærsla hjá kortastofu.

Mathías Hagvaag, TF3MH, QSL stjóri kortastofu

ÍRA, lauk við uppfærslu á merkingum QSL kassa

stofunnar laugardaginn 3. nóvember. Þrír leyfishafar

koma að þessu sinni inn með sérmerkt hólf:

TF1OL – Ólafur Örn Ólafsson.

TF3VE – Sigmundur Karlsson.

TF8YY – Garðar Valberg Sveinsson.
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Frá vinstri: Ársæll Óskarsson TF3AO, Höskuldur Elíasson

TF3RF, Þórður Adolfsson TF3DT, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS,

Elín Sigurðardóttir TF2LQ, Andrés Þórarinsson TF3AM og Njáll 

H. Hilmarsson TF3NH. Ljósmynd: Óskar Sverrisson TF3DC.

Radíódótið var að mestu komið inn úr bílnum þegar myndavélin

kom á staðinn. Frá vinstri: Andrés Þórarinsson TF3AM, Njáll H.

Hilmars son TF3NH, Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson TF3VS og

Sigurður Harðarson TF3WS. Ljósmynd: Jónas Bjarnason TF3JB.

Sigurður Harðarson

TF3WS í Skeljanesi.

Ljósmynd: Jónas

Bjarnason TF3JB.

Hluti af dótinu sem Sigurður Harðarson TF3WS kom með í

Skeljanes þann 1. nóvember. Ljósmynd: Jónas Bjarnason.

Skeljanesi 3.

nóvember.

Mathías Hagvaag 

TF3MH uppfærir

merkingar á QSL

kassa kortastofu

ÍRA. Alls eru 110

félagar nú með

merkt hólf.

Ljósmynd:

TF3JB.
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Mathías sagði, að nú væru alls 110 félagar með

merkt hólf. Hann kvaðst vilja geta þess, að kallmerki

fái sérmerkt hólf um leið og kort byrja að berast. 

Pósthólf félagsins er tæmt vikulega (á

miðvikudögum) og eru sendingar flokkaðar sama

dag. Mathías nefndi, að félagsmenn geti því gengið að 

því sem vísu þegar þeir koma í félagsaðstöðuna á

fimmtudagskvöldi, að ný kort bíði á staðnum – hafi

borist kort daginn áður.

4. nóvember – Erindi Jónasar TF3JB.

Jónas Bjarnson, TF3JB, mætti í Skeljanes 4.

nóvember og leiddi sófaumræður á sunnudegi um

reglugerðarumhverfi radíóamatöra og WRC-19 (e.

World Rado Conference). Hann opnaði umfjöllunina

með erindi sem skiptist í inngang og fimm stutta

kafla: 

1) Yfirlit yfir settar reglugerðir 1947–2017.

2) Yfirlit yfir helstu breytingar  á þessum 7 áratugum

samkvæmt settum reglugerðum, reglum og sér -

ákvörðunum. 

3) Yfirlit yfir umsóknir ÍRA til Póst- og fjarskipta -

stofnunar 2018. 

4) Yfirlit yfir fyrirhugaðar umsóknir ÍRA til Póst- og

fjarskiptastofnunar 2019.

5) Yfirlit yfir WRC-19 og framtíðina. 

Jónas bendi m.a. á að 70 ár hafi verið liðin á síðasta ári 

(2017) frá því fyrsta reglugerð um starfsemi

radíóamatöra var sett þann 8. febrúar 1947. Af því

tilefni dreifði hann til fróðleiks útprentun af fyrstu

reglugerðinni til viðstaddra. Líflegar umræður urðu í

framhaldi af flutningi erindisins og var m.a. fjallað

um einstök tíðnisvið, tegundir útgeislunar, sendiafl,

truflanir, eftirlitshlutverk opinberra aðila o.m.fl.

Efnistökum eru gerð skil í sérstakri samantekt á

öðrum stað í blaðinu. Alls mættu 10 félagar og 1

gestur í Skeljanes þennan sólríka sunnudagsmorgun.

Sjá grein um reglugerðarumhverfið á öðrum stað í

blaðinu.

6. nóvember – Nýr rótor kemur í Skeljanes.

Þrjár nýjar turneiningar voru færðar á lóð ÍRA (í

portið) þann 6. nóvember ásamt grunnstykki. Georg

Magnússon, TF2LL, á heiðurinn af þeim smíðum.

Sama dag voru tveir kassar frá Pro.sis.tel á Ítalíu

opnaðir eftir tollafgreiðslu með nýjum rótor og

fylgihlutum og staðfest að allt var rétt afgreitt til

félagsins. 

Við svo búið var rótorinn (PST-61) og tilheyrandi

tekinn með í Borgarfjörðinn þar sem TF2LL smíðar

toppeiningu á turninn. 

Það voru þeir Georg Magnússon, TF2LL og Óskar

Sverrisson,  TF3DC sem stóðu í ströngu og önnuðust

framkvæmdir. 

8. nóvember – Erindi Sæmundar  TF3UA.

Sæmundur Þorsteinsson TF3UA mætti í Skeljanes

fimmtudaginn 8. nóvember og hélt erindi um

Flutnings línur. Fram kom í upphafi, að fæðilínur eru

jöfnum höndum kallaðar flutningslínur og að þær

flytja afl (merki) á milli sendis og loftnets, yfirleitt í

báðar áttir. Fram kom einnig, að flutningslínur þykja

lítt áhugaverðar þegar bylgjulengdin er miklu lengri

en línan sjálf. Farið var yfir mismunandi gerðir lína,

hraðastuðul í kóaxköplum og margt fleira.

Sæmundur fór á áhugaverðan hátt (með dæmum) út

í “praktíska” þætti eins og t.d. gerð línuspenna úr
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Skeljanesi 4. nóvember; sófaumræður á sunnudegi. Frá vinstri:

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Ari Þór Jóhannesson TF1A, Ágúst

H. Bjarnason TF3OM og Jónas Bjarnason TF3JB. Ljósmynd:

Óskar Sverrisson TF3DC.

Skeljanesi 6. nóvember. Pakkarnir frá Pro.Sis.Tel, opnaðir í

fundar salnum. Georg Magnússon TF2LL lítur yfir innihaldið.

Ljósmynd: Óskar Sverrisson TF3DC.

Sæmundur Þorsteinsson TF3UA flytur erindi um flutningslínur.

Ljósmynd: Sigurbjörn Þór Bjarnason TF3SB.
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kóaxköplum og aðlögun sendis og loftnets. Þá

útskýrði hann „balun“, „unun“ og standbylgjur enda

áhugi mikill hjá viðstöddum á efninu. Að lokum var

klappað lengi og Sæmundi þakkað fróðlegt og vel

heppnað erindi. Alls mættu 28 félagsmenn og 2 gestir

í Skeljanes þetta ágæta fimmtudagskvöld.

13. nóvember – Elín Sigurðardóttir TF2EQ kvödd.

Á sama fundi í stjórn ÍRA þann 13. nóvember urðu

breytingar í stjórn félagsins þegar Elín Sigurðardóttir, 

TF2EQ, sat sinn síðasta fund. Elín mun flytjast

búferlum til Hollands í ársbyrjun 2019. Þar sem þetta

var síðasti stjórnarfundur ársins, afhenti Jónas

Bjarnson, TF3JB, formaður félagsins henni

blómavönd frá félaginu með þakklæti fyrir vel unnin

störf og ánægjulega viðkynningu. Elín var kosin í

varastjórn ÍRA á aðalfundi 20. mars 2018 og er að

öllum líkindum fyrsta konan sem setið hefur í stjórn

ÍRA í 72 ára sögu félagsins.

Elín færði félaginu að skilnaði unga

greniplöntu í hvítum keramikpotti. Með

plöntunni fylgdu leiðbeiningar um hvernig skal

annast um hana svo hún megi dafna vel. Elín

sagðist myndi sakna félaganna og verunnar í

stjórn ÍRA. Stjórnarmenn þökkuðu fyrir gjöfina

með lófaklappi.

13. nóvember – Dell Optiplex 7010 tölvur til

ÍRA.

Í lok stjórnarfundar þann 13. nóvember, afhenti

Óskar, TF3DC tvær „nýjar“ borðtölvur til

notkunar í fjarskiptaherbergi TF3IRA frá Ölvi,

TF3WZ. Þær eru uppsettar og yfirfarnar af

honum og tilbúnar til notkunar. Ölvir vefstjóri

ÍRA, hefur verið með verkefnið í undirbúningi

um nokkra hríð og telur þetta bót hvað varðar

vinnslugetu og hraða, auk þess sem

tölvukassarnir sjálfir eru fyrirferðarminni en

núverandi vél, sem einnig barst félaginu fyrir

tilstuðlan Ölvis.
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Umræðurnar héldu áfram eftir að erindinu lauk. Í ljós kom, að

Sæmundur þekkti að sjálfsögðu vel til “Antennenbuch” eftir Karl

Rothammel DM2ABK, sem er ein af uppáhalds loftnetabókum

Bjarna. Frá vinstri: Sæmundur Þorsteinsson TF3UA, Jónas

Bjarna son TF3JB og Bjarni Sverrisson TF3GB. Ljósmynd: Óskar 

Sverrisson TF3DC.

Frá vinstri: Njáll Hilmarsson TF3NH, Mathías Hagvaag TF3MH,

Þórður Adolfsson TF3DT, Vilhjálmur Sigurjónsson TF3VS,

Sigmundur Karlsson TF3VE, Heimir Konráðsson TF1EIN, Einar

Kjartansson TF3EK, Bjarni Sverrisson TF3GB, Óskar Sverris son

TF3DC, Sigurður Óskar Óskarsson TF2WIN, Wilhelm Sigurðsson

TF3AWS og Ólafur Örn Ólafsson TF1OL. Ljósmynd: TF3JB.

Jónas Bjarnason TF3JB formaður ÍRA afhendir Elínu Sigurðardóttur

TF2EQ stjórnarmanni blómvönd í nafni félagsins með þakklæti fyrir vel

unnin störf í þágu ÍRA. Elín flytur búferlum til Hollands í byrjun árs 2019.

Ljósmynd: Óskar Sverrisson TF3DC.

Elín Sigurðardóttir

TF2EQ við plöntuna

í fundarsal ÍRA í

félagsaðstöðunni í

Skeljanesi þar sem

hún verður vistuð.

Ljósmynd: TF3JB.
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Stjórnarmenn lofuðu framtakið og eru TF3WZ

færðar góðar þakkir fyrir tölvurnar svo og fyrir

yfirferð, „hreinsun“ og uppsetningu til notkunar í

þágu félagsins.

13. nóvember – TF3YOTA.

Á stjórnarfundinum kynnti

Jónas Bjarnason, TF3JB,

formaður félagsins að sótt

hafi verið um og fengin

úthlutun hjá Póst- og

fjarskiptastofnun á kall -

merk inu TF3YOTA. Við -

skeytið gefur til kynna

þátttöku ÍRA í verkefni

IARU Svæðis 1: „Young -

sters on The Air, YOTA“

Samkvæmt Lisu Leenders, 

PA2LS, ungmennafulltrúa

IARU Svæðis 1 og

stuðningsaðila YOTA,

verður verkefnið rekið í

desembermánuði ár hvert og er hugsað til að auka

áhuga ungs fólks á amatör radíói. 

Kallmerki með viðskeytið YOTA verða því

áberandi í loftinu í desembermánuði ár hvert, en 2018

er fyrsta árið sem það fer af stað. Flest landsfélög

radíóamatöra í IARU Svæði 1 eru þátttakendur í

verkefninu. 

Elín Sigurðardóttir, TF2EQ er frumkvöðull að

þátttöku ÍRA og er YOTA verkefnisstjóri félagsins.

Þetta verður síðasta verkefnið sem hún tekur að sér

fyrir hönd félagsins áður en hún flytur brott af

landinu. 

Aðstoðarverkefnisstjóri ÍRA YOTA verkefnisins er

Árni Freyr Rúnarsson, TF8RN. Hann tekur formlega

taka við verkefninu um áramót.

15. nóvember – Erindi Ara Þórólfs TF1A.

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A mætti í Skeljanes 15.

nóvember og hélt erindi undir heitinu: „Þetta FT8 sem 

er svo vinsælt um þessar mundir“. 

Ari Þórólfur svipti leyndardómnum röggsamlega af 

þessari „nýju“ tegund útgeislunar sem hefur náð

gríðarlegri útbreiðslu undanfarið eitt og hálft ár.

Hann sýndi okkur hve bráðsnjallt og aðgengilegt

stafrænt forrit K1JT er fyrir FT8, en þegar tal og

morsmerki eru t.d. ekki lengur til staðar á bandinu eru

stafrænu merkin enn „bullandi“ sterk, enda mögulegt

að hafa sambönd jafnvel niður í -24 dB undir suði.

Ari hafði lifandi sýnikennslu úr fundarsal á 40

metrunum og tengdist eigin stöð yfir netið. Strax

komu inn merki frá S-Ameríku og allt gekk fumlaust

og fljótt fyrir sig. Um leið benti hann okkur á hvernig

forðast má algeng mistök á FT8, þ.m.t. hve mikilvægt

er að hafa klukkuna rétt stillta í tölvunni
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Nýju tölvurnar Dell 

Optiplex 7010

tölvurnar komnar í

fjarskiptaherbergi

TF3IRA og bíða

þess að verða

teknar í notkun..

Ljósmynd: TF3JB.

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A í Skeljanesi 15. nóvember. Frá

vinstri: Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN, Garðar Valberg

Sveinsson TF8YY, Mathías Hagvaag TF3MH, Snorri Ingimarsson

TF3IK, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Þórður Adolfsson TF3DT,

Einar Kjartansson TF3EK, Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33,

Sigurður Smári Hreinsson TF8SM, Ari Þórólfur Jóhannesson

TF1A og Sigurður Kolbeinsson TF3-Ø66. Ljósmynd: TF3JB.

Þétt setinn bekkurinn. Sigurður Kolbeinsson TF3-066, Óðinn Þór

Hallgrímsson TF2MSN, Vilhjálmur Ívar Sigurjónsson TF3VS, Ólaf -

ur Örn Ólafsson TF1OL, Sigmundur Karlsson TF3VE, Haraldur

Þórðarson TF8HP, Guðmundur Sigurðsson TF3GS, Garðar Valberg 

Sveinsson TF8YY, Mathías Hagvaag TF3MH, Snorri Ingimarsson

TF3IK, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Einar Kjartansson TF3EK,

Þórður Adolfsson TF3DT, Baldvin Þórarinsson TF3-Ø33 og

Sigurður Smári Hreinsson TF3SM. Ljósmynd: TF3JB.
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(grunnforsenda) – sem auðveldlega má bjarga með

innsetningu þar til gerðs forrits.

Hann fór sérstaklega yfir stillingar sendis fyrir

þessa tegund útgeislunar og sýndi okkur á skjámynd

muninn á merkjum þegar ekki er notuð rétt ALC

stilling – sem helst þarf að vera þannig að ALC

vísunin rétt tifi til að brengla ekki merkið.

Ari Þórólfur leysti snöggt og vel úr fyrirspurnum

jafn óðum auk þess að fá margar spurningar í lokin.

Um kl. 22:30 var klappað vel og lengi og Ara þakkað

vel heppnað erindi. Flestir viðstaddra geta tekið undir

umsögn Garðars Valbergs Sveinssonar, TF8YY á

Facebook, þar sem hann náði að orða upplifunina

stutt og vel: „Flott, fræðandi og gaman“.

Alls mættu 32 félagsmenn og 2 gestir í Skeljanes

þetta vel heppnaða fimmtudagskvöld.

17. nóvember – Hraðnámskeið í Skeljanesi.

Óskar Sverrisson, TF3DC, leiðbeindi á nýju

hraðnámskeiði: „Fyrstu skrefin, farið í loftið með

leiðbeinanda“ sem var haldið í Skeljanesi

laugardaginn 17. nóvember.

Námskeiðið er hugsað til að hjálpa leyfishöfum sem 

eru með nýtt eða nýlegt leyfisbréf til að byrja í loftinu. 

Hugmyndin er að skapa andrúmsloft sem er afslappað 

þar sem menn geta spurt spurninga og prófað sig

áfram með reyndum leiðbeinanda og öðlast öryggi til

að fara í loftið.

Að þessu sinni voru þátttakendur þrír. Óskar sagði

að það væri þægilegur fjöldi til að menn fái sem mest

út úr námskeiðinu – en reiknað er með fjórum að

hámarki. Þegar tíðindamann bar að garði um
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Ekki voru til stólar fyrir alla. Frá vinstri: Bjarni Sverrisson

TF3BG, Hans Konrad Kristjánsson TF3FG, Sigurður Óskar

Óskarsson TF2WIN og Guðmundur Birgir Pálsson TF3AK. Aðrir 

í sal hafa verið taldir upp áður. Ljósmynd: TF3JB.

Mikill áhugi! Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Óskar Sverrisson TF3DC, Mathías Hagvaag TF3MH og Þorvaldur Bjarnason TF3TB.

Ljósmyndir: Jónas Bjarnason TF3JB.

Skeljanesi 17. nóvember. Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Mathías

Hagvaag TF3MH, Óskar Sverrisson TF3DC og Wilhelm

Sigurðsson TF3AWS.

HEIM



hádegisbilið var verkefnið í fullum gangi, sbr.

meðfylgjandi ljósmyndir.

Fyrirkomulag var þannig, að fyrst fengu menn sér

kaffi í fundarsal þar sem Óskar fór yfir

grundvallaratriði, s.s. reglugerðina og viðauka

hennar, uppsetningu stöðvar og loftnets, tæknileg

öryggisatriði, mikilvægi þess að hlusta, skráningu í

fjarskiptadagbók o.m.fl. U.þ.b. hálftíma síðar var

síðan farið upp í fjarskiptaherbergi á 2. hæð, stillt á

böndin og farið yfir helstu stillingar stöðvar á morsi,

tali og FT8. Rækilega var farið yfir virkan sendisins

og tekin sambönd á FT8 – sem gekk mjög vel.

Þegar tíðindamaður yfirgaf staðinn var allt á fullu í

fjarskiptaherbergi TF3IRA og menn á einu máli um

nytsemi námskeiðsins. Þeir munu síðan mæta aftur á

sama stað að viku liðinni og treysta sig enn frekar í

fjarskiptum á böndunum.  Nemendur Óskars voru að

þessu sinni þeir Wilhelm Sigurðsson TF3AWS,

Þorvaldur Bjarnason TF3TB og Mathías Hagvaag

TF3MH.

22. nóvember – Erindi Vilhjálms TF3VS.

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson fjallaði um möguleika

radíóamatöra til að smíða eigin búnað af ýmsu tagi í

erindi sínu í Skeljanesi, fimmtudaginn 22. nóvember.

Fyrst fór hann yfir hefðbundin sendi- og viðtæki og

skipti þeim í þrjá smíðaflokka: Framleidd ósamsett

tæki, hálf-framleidd tæki og tæki smíðuð alveg frá

grunni.

Þá fjallaði hann um ýmis önnur tæki sem nýtast í

fjarskiptunum, s.s. magnara, loftnetsaðlögunarrásir

og margt fleira í þeim dúr. Í framhaldi af því tók hann

fyrir ýmsar aðferðir til að útfæra tæki, fyrirkomulag á

prentplötum og frágangsmöguleika í kassa og aðrar

umbúðir.

Vilhjálmur sýndi dæmi um það sem hann fjallaði

um – ýmist með myndum og ekki síður, með heima -

smíðuðum tækjum sem hann dró fram meðan á

erindinu stóð. Í lokin gafst svo tækifæri til að skoða

búnaðinn nánar, spyrja og spjalla. 

Að lokum (kl. 22:35) var vel klappað og Vilhjálmi

þakkað fróðlegt og vel heppnað erindi. Alls mættu 33

félagsmenn í Skeljanes þetta frábæra

fimmtudagskvöld.
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Frá vinstri: Elín Sigurðardóttir TF2EQ, Annna Henriksdóttir

TF3VB, Ólafur Örn Ólafsson TF1OL, Mathías Hagvaag TF3MH, 

Njáll H. Hilmarsson TF3NH, Guðmundur Ingi Hjálmtýsson

TF3IG, Sigurður Kolbeinsson TF3-066, Wilhelm Sigurðsson

TF3AWS, Kristján Benediktsson TF3KB, Ágúst H. Bjarnason

TF3OM, Sæmundur Þorsteinsson TF3UA og Þórður Adolfsson

TF3DT. Ljósmynd: TF3JB

Setið var í öllum rýmum. Frá vinstri: Stefán Arndal TF3SA, Eiður

Kristinn Magnússon TF3-071, Einar Kjartansson TF3EK, Óskar

Sverrisson TF3DC, Bjarni Sverrisson TF3GB, Elín Sigurðardóttir

TF2EQ, Mathías Hagvaag TF3MH, Kristján Benediktsson

TF3KB, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Ágúst H. Bjarnason

TF3OM, Sæmundur Þorsteinsson TF3UA, Þórður Adolfsson

TF3DT og Sigurður Kolbeinsson TF3-066. Ljósmynd: TF3JB.

Smíðahlutir TF3VS sem voru til sýnis. Allt saman heimasmíðað.

Til þess var tekið hve vel íhlutum var fyrir komið í tilheyrandi

kössum. Mynd: TF3JB.
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24.-25.  nóvember – Stórvirki  í Skeljanesi.

Helgina 24.–25. nóvember stóð

hópur félagsmanna í ströngu í

Skeljanesi. Verkefnið var að skipta

út turni, Alfa Spid Rak rótor,

Fritzel FB-33 loftneti og fæðilínu.

Nýr turn var settur upp – hærri og 

öflugri. TF2LL gaf og gerði nýjan

turn kláran og smíðaði öflugar

botnfestingar (fellanlegar) sem og

rótorsæti sem er rétt staðsett í

turninum. Nýi rótorinn er frá

ítalska framleiðandanum Pro. Sis.

 Tel. af gerðinni PST-61 og stóð

félagssjóður straum af kostnaði

hans. Nýja loftnetið er breytt

OptiBeam OB5-20, einsbands Yagi 

fyrir 14 MHz. Georg endurvann

allar stærðir í samráði við

framleiðanda og er nýtt loftnet í

raun 4 elementa OptiBeam

OB4-20OWA eftir þær breytingar.

Ný fæðilína er „Hardline 1/2“ frá

Andrews.

Sex félagar báru hitann og

þungann af uppsetningu og

frágangi í Skeljanesi þessa helgi.

Það voru Georg Magnússon, TF2LL sem gaf turninn,

4 staka einsbands OptiBeam Yagi loftnet og alla

undirbúningsvinnu sem var gríðarlega mikil eða nær

200 tímar – auk vinnu þessa tvo daga. Ólafur B.

Ólafsson, TF3ML, sem tengdi og gaf 40 metra langa

fæðilínu og kom að undirbúningsvinnu, auk vinnu

þessa tvo daga. Þórður Adolfsson, TF3DZ sem gaf

alla vinnu þessa tvo daga og kom með vörubíl með

krana, sem reyndist ómetanlegt framlag. Jón Gunnar

Harðarson, TF3PPN, sem gaf alla vinnu þessa tvo

daga, en hann annaðist m.a. alla vinnu uppi í

turninum. Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33, sem kom

að undirbúningsvinnu, auk þess að gefa vinnu þessa

tvo daga svo og Ásgeir Bjarnason sem aðstoðaði

hópinn fyrri daginn. Stjórn ÍRA þakkar viðkomandi

frábært framlag í þágu félagsins.

Sjá samantekt á öðrum stað í blaðinu sem lýsir

þessu mikla verkefni í máli og myndum.

29. nóvember – Erindi Ágústs TF3OM.

Ágúst H. Bjarnason, TF3OM, mætti í Skeljanes

fimmtudaginn 29. nóvember með erindið: „Að

fjarstýra stöð yfir netið.“ Hann var með afar

greinargott erindi um reynslu sína í þessum efnum, en

Ágúst hefur aðstöðu fyrir loftnet og búnað í

sumarhúsi á Suðurlandi í u.þ.b. 100 km fjarlægð frá

heimili sínu í Garðabæ.

Hann notar Kenwood TS-480 stöð og tengibúnað

frá RemoteRig. Stöðin er með laustengdu stjórnborði, 

þannig að RF hlutinn er hafður í sumarhúsinu og

stjórnborðið heima. Kosturinn við þetta fyrirkomulag 

er, að ekki þarf sérstaka tölvu í sveitinni. Ágúst

nefndi, að sambærilegt fyrirkomulag sé í boði fyrir
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25. nóvember í Skeljanesi. Nýtt 4 elementa Yagi loftnet á 14 MHz fyrir TF3IRA komið upp á

nýjan turn, með nýjum rótor og tengt nýrri fæðilínu. Ljósmynd: TF3JB.

Ágúst H. Bjarnason TF3OM í Skeljanesi 29. Nóvember. Fjær,

Þórður Adolfsson TF3DT. Ljósmynd: TF3JB.

HEIM



fleiri gerðir af stöðvum sem eru með laustengd

stjórnborð, t.d. Icom IC-7100. Hefðbundnar stöðvar

þurfa hins vegar flestar tölvur á báðum endum.

Meginvandinn hefur verið netþjónustan sem er í boði

á landssvæðinu þar sem sumarhúsið er staðsett. Aukin 

samkeppni og þróun í netbúnaði hefur hins vegar

auðveldað málið í seinni tíð og gat Ágúst þess, að í

dag sé tengingin yfir netið hnökralaus og kostnaður

ásættanlegur.

Ágúst hafði með sér fjarstýribúnað í fundarsal og

sýndi virkan hans eftir erindið og mátti greinilega

heyra að truflanir eru litlar sem engar í sveitinni.

Hann fékk fjölda fyrirspurna sem hann leysti

greiðlega úr. Að lokum klappað og Ágústi þakkað

fróðlegt og vel heppnað erindi. Alls mættu 24 félagar

og 1 gestur í Skeljanes þetta frábæra fimmtudags -

kvöld.

1. desember – TF3YOTA QRV.

Líkt og fram kemur fyrr í umfjöllun framar í þessari

samantekt um félagsstarfið, var samþykkt á

stjórnarfundi 13. nóvember að ÍRA verði þátttakandi í 

YOTA verkefni IARU. Sótt var um kallmerkið

TF3YOTA til PFS. YOTA skammstöfunin stendur

fyrir „Youngsters on The Air, YOTA“ og verður

verkefnið rekið í desembermánuði ár hvert.Síðan

kom að því að þau Elín Sigurðardóttir, TF2EQ og

Árni Freyr Rúnarsson, verkefnisstjórar YOTA, settu

kallmerkið í fyrsta sinn í loftið frá Skeljanesi þann 1.

desember og voru þá höfð tæplega 100 QSO á 14

MHz í sæmilegum skilyrðum.

1. desember – Radíódót gefins. 

Radíódót af ýmsu tagi sem félaginu barst frá Sigurði

Harðarsyni, TF3WS, þann 1. nóvember s.l. og var

vistað á tveimur stöðum í forstofu og á gangi í

Skeljanesi var sameinað á einn stað laugardaginn 1.

desember. Verulegur hluti dótsins hefur gengið út, en

það er í boði frítt til félagsmanna. Markmiðið er að

gera það sem eftir er aðgengilegra og að félagsmenn

hafi út desember að taka það sem þeim líst á. Málið er, 

að margt er eftir af nýtilegum hlutum sem óskandi er

að félagsmenn nýti sér. Radíódótið er að stærstum

hluta úr dánarbúi Reidars J. Óskarssonar, TF8RO.
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Sigurður Kolbeinsson TF3-Ø66, Bjarni Sverrisson TF3GB,

Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, Þórður Adolfsson TF3DT,

Guðmundur Sigurðsson TF3GS, Ólafur Örn Ólafsson TF1OL,

Yngvi Harðarson TF3Y, Jón Björnsson TF3PW, Ágúst Sigurðsson 

TF3AU, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS og Einar Kjartansson

TF3EK. Ljósmynd: TF3JB.

Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Njáll H. Hilmarsson TF3NH,

Mathías Hagvaag TF3MH, Elín Sigurðardóttir TF2EQ, Óskar

Sverrisson TF3DC og Kristján Benediktsson TF3KB. Ljósmynd:

TF3JB.

Skeljanesi laugardaginn 1. desember. TF3YOTA sett í loftið í

fyrsta skiptið. Elín TF2EQ og Árni Freyr verkefnisstjórar ÍRA.

Ljósmynd: TF3JB.
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4. desember – CQ WW DX keppnin 2018,

morshluti

Morshluti CQ WW var haldinn

25.-26. nóvember s.l.

Bráðabirgðaniðurstöður (e. „Raw 

Scores Before Checking“) voru

birtar 4. desember. Keppnisstjórn

CQ bendir á, að við úrvinnslu

geta niðurstöður tekið breyting -

um (5-10%, eða meir), en endanlegar niðurstöður

verða birtar í júníhefti CQ 2019.

Hér fyrir neðan má sjá ætlaðan árangur fyrir TF

kallmerki, en alls var skilað inn keppnisdagbókum

fyrir 5 kallmerki sem kepptu í fimm keppnisflokkum,

auk samanburðardagbókar.

20 METRAR, EINM.FLOKKUR, AÐSTOÐ, HÁAFL
TF3W/TF3DC op. – nr. 129 yfir heim / 82 í EU (5.720

stig).

40 METRAR, EINM.FLOKKUR, AÐSTOÐ, LÁGAFL
TF3DC – Nr. 115 yfir heim / 84 í EU (7.654 stig).

160 METRAR, EINM.FLOKKUR, HÁAFL
TF3SG – Nr. 12 yfir heim / 8 í EU (85.358 stig).

ÖLL BÖND, EINM.FLOKKUR, HÁAFL, „CLASSIC“ 
TF3Y – Nr. 672 yfir heim / 267 í EU (1.972 stig).

ÖLL BÖND, EINM.FLOKKUR, LÁGAFL, LAGAFL
TF8KY – Nr. 1389 yfir heim / 796 í EU (2.016 stig).

SAMANBURÐARDAGBÓK
TF3VS.

Hamingjuóskir til viðkomandi.

6. desember – breytingar í fundarsal.

Aðsókn félagsmanna að félagsaðstöðunni í

Skeljanesi hefur aukist jafnt og þétt frá því í vor og

eftir að vetrardagskrá félagsins tók gildi þann 11.

október hefur hún náð nýjum hæðum, bæði hvað

varðar erindi og aðra viðburði. Eldri aðstaða (þar sem

myndvarpi var áður) bauð upp á þokkalegt rými fyrir

15-20 manns en var þröngt, auk þess sem loftræstingu 

var ábótavant, einkum ef fleiri bættust við. Þá vantaði

sýningartjald og var mynd kastað á næsta vegg í stað

tjalds.

Í ljósi þessa, var ákveðið að endurskipuleggja

salinn með það að markmiði að bæta aðstöðuna fyrir

erindisflutning og fyrirlestra. Á tímabilinu 25.

nóvember til 6. desember var því tekið til höndum og

unnið að breytingum í salnum. Það var gert með því

að færa myndvarpa, taka burt borð á súlu (í miðjum

sal), setja upp sýningartjald í fullri stærð og gera

aðstöðu fyrir fundarpúlt og fyrirlesara. Menn eru á

einu máli um að vel hafi til tekist; salurinn rúmar nú

þægilega, allt að 40 manns – auk þess sem verulega

munar um bætt myndgæði frá myndvarpa.   

Þetta var gert: Fyrst var fjarlægt hringborð sem fest

var við súlu í miðjum sal og hýsti kaffikönnu og

viðverubók. Þá var NEC np305 myndvarpi félagsins

færður úr eldra rými í suðurhluta salarins í rými um

miðbik hans. Þar var lagt rafmagn að honum og

tölvutengingar. Þriðja breytingin var uppsetning nýs

sýningartjalds í fullri stærð (248 cm á breidd). Tjaldið 

er á vesturvegg (yfir glugga sem snýr að bílastæði).

Lokabreytingin var færsla á fundarpúlti og

uppsetning aðstöðu fyrir fyrirlesara vinstra megin við

sýningartjaldið. Þangað var ennfremur lagt rafmagn

og leiðsla fyrir samtengingu tölvu og myndvarpa. Það 

stóðst síðan á endum að upp úr kl. 16, fimmtudaginn

6. desember, tókst að ljúka öllum frágangi og

málningarvinnu. 

Ólafur B. Ólafsson, TF3ML, vígði síðan aðstöðuna

um kvöldið þegar hann flutti erindi á vetrardagskrá
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Nýtt sýningartjald félagsins er í fullri stærð og tryggir mikil

myndgæði. Aðstaða fyrirlesara er vinstra megin við tjaldið og

þangað var bæði lagt rafmagn og tölvutengi.

Sjónarhorn frá sýningartjaldi fram í sal. Líkt og sjá má, er

áhersla lögð á að rúmt sé um félagsmenn. Þegar allir stórar hafa

verið dregnir fram og nýttir eru til sæti fyrir 32. Með því kaupa 8

stóla til viðbótar rúmar salurinn auðveldlega 40 manns.

HEIM



félagsins. Öll vinna var unnin í sjálfboðavinnu og

sýningartjaldið er lánað til félagsins. Stjórn ÍRA

fagnar glæsilegri útkomu og þakkar viðkomandi

félagsmönnum frábært vinnuframlag en alls komu

sex félagar að verkefninu.

6. desember – Erindi Ólafs TF3ML.

Ólafur B. Ólafsson, TF3ML, mætti í Skeljanes

fimmtudaginn 6. desember með erindið „6 metrar á

sterum – árið 2018 gert upp“.

Ólafur flutti skemmtilegt, afar fróðlegt og

myndrænt erindi um stórverkefni sumarsins, sem var

uppsetning stærsta 50 MHz loftnets hér á landi hingað 

til, 24 elementa – fjögurra samfasaðra 6 elementa

einsbands Yagi loftneta. Hann lýsti vel þeirri

gríðarmiklu vinnu sem var samfara verkefninu á

Eyrarbakka, sem upphaflega átti að taka nokkra daga

– en endaði með að taka heilan mánuð með daglegri

viðveru. Hvorutveggja var, að loftnetin sem keypt

voru erlendis frá stóðust ekki gæði, auk þess sem

umbúnaðurinn kallaði á næstum stöðuga

endurhönnun á staðnum. Þá gerði mikið

rigningarsumar verkefnið ekki auðveldara. Hann

þakkaði Baldvin Þórarinssyni TF3-033 ómetanlega

aðstoð við verkefnið og sagði að oft þegar hann hafi

verið við það að gefast upp hafi Baldi rekið þá áfram.

Ólafur lýsti síðan ævintýralegum árangri í DX á 6

metrunum þegar „loftnetavirkið“ var loks tilbúið og

farið að virka. Útgeislunin var það þröng að hann gat

hann nánast beint merkinu niður á einstakar sýslur í

Japan og sýndi m.a. skjámyndir af merkjarunu

japanskra FT8 merkja á bandinu. Hann lýsti einnig

vel daglegum opnunum á Bandaríkin (og víðar um

heim). Ólafur sýndi félagsmönnum hvað er mögulegt

að gera í DX á 50 MHz með djörfung, áræðni og

stórhug í loftnetamálum, með „loftnetavirki“ sem

gefur 24 dBi ávinning í 20 metra hæð yfir jörðu. 

Hann leysti greiðlega úr fjölda fyrirspurna og var að 

lokum þakkað fróðlegt og vel heppnað erindi með

lófaklappi. Alls mættu 32 félagar og 1 gestur í

Skeljanes þetta frábæra fimmtudagskvöld. 

7. desember – Ný DXCC viðurkenning TF3IRA.

Óskar Sverrisson, TF3DC, varaformaður ÍRA vakti

athygli á að ARRL staðfesti þann 7. desember að

TF3IRA hefur fengið útgefið DXCC

viðurkenningarskjal fyrir RTTY/Digital tegund

útgeislunar. Félagsstöðin á fyrir DXCC skjöl, fyrir
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Skeljanesi 6. desember. Ólafur B. Ólafsson TF3ML gerir upp árið

á 50 MHz.

Með breytingum í fundarsal fer betur um gesti. Frá vinstri, Njáll

H. Hilmarsson TF3NH, Jón Björnsson TF3PW, Hrafnkell

Sigurðsson TF8KY, Jón Gunnar Harðarson TF3PPN,

Guðmundur Ingi Hjálmtýsson TF3IG, Anna Henriksdóttir TF3VB 

og Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS.

Hluti fundargesta. Aftast frá vinstri: Baldvin Þórarinsson

TF3-033, Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A, Þórður Adolfsson

TF3DT, Garðar Valberg Sveinsson TF8YY, Mathías Hagvaag

TF3MH, Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Valgeir Pétursson TF3VP, 

Einar Kjartansson TF3EK, Sigmundur Karlsson TF3VE, Anna

Henriksdóttir TF3VB, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson TF3VS, Guð -

mundur Ingi Hjálmtýsson TF3IG, Ársæll Óskarsson TF3AO,

Einar Kjartansson TF3EK, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Óskar

Sverrisson TF3DC, Sigurður Óskar Óskarsson TF3WIN og Yngvi 

Harðarson TF3Y. Ljósmyndir: TF3JB.

DXCC „Digital“

viðurkenningarskjal eins og

félagið á von á í pósti fyrir

TF3IRA í byrjun þessa árs

(2019). Myndin er af skjali

K5ND sem var fengin að láni. 
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„MIXED“, „PHONE“ og „CW“ sem voru gefin út á

árinu 2011 sem eru innrömmuð á fjarskiptaherbergi

félagsins. 

Sótt var um viðurkenninguna í nóvember þegar 100

staðfestum DXCC einingum var náð. Skjalið er

væntanlegt í pósti til landsins í byrjun nýs árs, 2019

og verður strax sett í innrömmun.  

8. desember – Áramótahreinsun kortastofu.

Mathías Hagvaag, TF3MH, QSL stjóri ÍRA sendi út

tilkynningu til félagsmanna 8. desember um skilafrest 

korta vegna áramótaútsendingar kortastofunnar. Hún

fer að þessu sinni fram 14. janúar 2019. 

Áramótaútsending er, þegar öll  kort sem safnast

hafa upp hjá stofunni á starfsárinu, (þ.m.t. til smærri

staða) eru “hreinsuð upp” og póstlögð til

systurstofnana landsfélaga radíóamatörfélaga um

allan heim. 

Síðasti skiladagur vegna áramótaútsendingar

2018/2019 var fimmtudagskvöldið 3. janúar 2019.

Þau kort sem bárust í QSL kassann í Skeljanesi það

kvöld eru örugg með að komast í flokkun og til

útsendingar í janúar. Mathías sagði, að sjálfsagt væri

að félagsmenn hefðu samband ef þannig stæði á hjá

þeim að þörf væri á lengri frest, en sagðist biðja menn

um að virða setta dagsetningu fyrir kortaskil.

13. desember – Hraðnámskeið síðari hluti.

Óskar Sverrisson, TF3DC, leiðbeindi á síðari hluta

hraðnámskeiðsins „Fyrstu skrefin, farið í loftið með

leiðbeinanda“ eftirmiðdaginn 13. desember, en fyrri

hluti var haldinn laugardaginn 17. nóvember.

Í síðari hluta námskeiðsins réðu nemendur ríkjum

og var farið dýpra í fjarskiptin sjálf og spurningum

um fjarskiptavenjur svarað; m.a. farið yfir

„bandplön“ IARU. Rætt var einnig um nýjustu

uppfærslu WSJT-X FT8 forritsins, útgáfu 2.0.0, sem

gerð var opinber frá því hópurinn hittist síðast.  

Óskar kynnti einnig helstu dagbókarforrit. Svo vel

vildi til, að Georg Magnússon, TF2LL, var staddur í

Skeljanesi á þessum tíma og var hann sérstaklega

fenginn upp í fjarskiptaherbergi til að segja sína

skoðun á forritinu „Logger32“ sem er það dagbókar -

forrit og hann notar. Georg lýsti gæðum og getu

forritsins vel og sagði það bæði öflugt og fjölhæft og

að einn af stórum kostum þess væri að leyfishafar geta 

sótt það ókeypis á netið. Þess má geta, að Logger32 er 

fyrsta dagbókarforritið af þessu tagi sem vitað er um

að hafi verið þýtt á íslensku og hefur það síðan verið í

boði ókeypis til íslenskra radíóamatöra (á íslensku)

frá árinu 2012. Það var Vilhjálmur Í. Sigurjónsson,

TF3VS, sem þýddi forritið.

Nemendur voru Þorvaldur Bjarnason TF3TB,

Mathías Hagvaag TF3MH og Wilhelm Sigurðsson

TF3AWS. Þeir voru á einu máli um nytsemi

námskeiðsins og voru afar ánægðir með leiðbeinanda

sinn.

13. desember – Erindi Guðmundar TF3GS.

Guðmundur Sigurðsson, TF3GS, mætti í Skeljanes

fimmtudaginn 13. desember og flutti erindi um APRS 

skilaboða- og ferilvöktunarkerfið (e. Automatic

Packet Reporting System). Hann sagði á lifandi hátt

frá APRS sem var fundið var upp og þróað af

bandarískum radíóamatör, Robert E. Bruninga

WB4APR sem smíðaði og gangsetti fyrsta APRS

kerfið fyrir 36 árum (1982), með því að notast við

Apple II heimilistölvu.

APRS náði þó fyrst útbreiðslu og vinsældum um

áratug síðar (1992) þegar GPS varð aðgengilegt

(vegna kostnaðar). Síðastliðinn aldarfjórðung hefur
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ÍRA TF QSL Bureau sendir árlega QSL kort félagsmanna til

systurstofnana ÍRA í yfir 90 þjóðlöndum. Þessi mynd var tekin af

bunkanum áið 2017 en þá voru send alls 39 kg korta erlendis.

Ljósmynd: Mathías Hagvaag, TF3MH.

Síðari hluti hraðnámskeiðsins „Fyrstu skrefin, farið í loftið með

leiðbeinanda“ var haldið í Skeljanesi síðdegis 13. nóvember. Létt

var yfir mönnum þegar dagbókarforrit voru rædd. Frá vinstri:

Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Óskar Sverrisson TF3DC leiðbein -

andi, Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Mathías Hagvaag TF3MH og

Georg Magnússon TF2LL sem var gestur á námskeið inu og sagði

frá reynslu sinni af að nota Logger32 forritið. Ljósmynd: TF3JB.
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APRS verið stöðugt í þróun og er í dag m.a.

grundvöllur staðarákvörðunarkerfa í flugi og á sjó um 

allan heim. Guðmundur lýsti vel uppbyggingu APRS

sem ferilvöktunarkerfis fyrir radíóamatöra og hvernig 

t.d. má líka senda stutt textaskilaboð í samskiptum, án 

aðkomu tölvu. Kerfið er ekki dýrt í uppsetningu og sú

reynsla sem íslenskir radíóamatörar hafa aflað nú í

meir en áratug sýnir, að koma má upp samtengdu

kerfi stafvarpa (e. digipeters) sem veita vöktun á

stór-Reykjavíkursvæðinu (og víðar) – allt eftir fjölda

stafvarpa og staðsetningu þeirra, en kerfið vinnur á

144.800 MHz í metrabylgjusviði.

Guðmundur svaraði fjölmögum spurningum og eftir

kaffihlé sýndi hann búnað sem þarf til uppsetningar á

APRS. Hann hlaut að lokum gott klapp fyrir fróðlegt

og skemmtilega flutt erindi. Umræður héldu síðan

áfram fram undir kl. 23. Alls mættu 24 félagar í

Skeljanes þetta frábæra fimmtudagskvöld.

Til fróðleiks: APRS var fyrst sett upp í Skeljanesi

árið 2011, en hefur ekki verið í rekstri í nokkur ár.

Fram kom í lok fundar, að TF1A og TF3JB eru

reiðubúnir að lána félaginu búnað svo gangsetja megi

APRS á ný frá Skeljanesi.

15. desember – APRS stafvarpagátt QRV í Skeljanesi.

Í lok APRS erindis Guðmundur Sigurðssonar TF3GS

(13. desember) kom m.a. fram, að Ari Þórólfur

Jóhannesson TF1A bauðst til að lána strax búnað til

að gera félagsstöðina QRV á APRS. Og tveimur

dögum síðar, laugardaginn 15. desember, varð

sambyggð stafavarpa- og internetgátt fyrir skilaboða-

og ferilvöktunarkerfið APRS (e. Automatic Packet

Reporting System) QRV frá fjarskiptaaðstöðu ÍRA í

Skeljanesi. 

Búnaður er af gerðinni GW-1000 APRS Total

Solution frá CG-Antenna og sendi-/móttökustöð er

Icom IC-208H; sendiafl, 15W. Loftnet er J-póll,

smíðaður af Vilhjálmi Í. Sigurjónssyni, TF3VS.

Kerfið hefur verið prófað og vinnur vel. Kallmerki er

TF3IRA-1Ø.

Dagurinn var jafnframt notaður til að endurnýja

húsfestingu fyrir Diamond SX-200N VHF/UHF
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Guðmundur Sigurðsson TF3GS flutti erindi um APRS í Skeljanesi 

13. nóvember.

Frá vinstri: Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Hans Konrad

Kristjánsson TF3FG, Georg Kulp TF3GZ, Einar Kjartansson

TF3EK, Óskar Sverrisson TF3DC, Þórður Adolfsson TF3DT,

Mathías Hagvaag TF3MH og Georg Magnússon TF2LL.

Frá vinstri: Þorvaldur Bjarnason TF3TB, Georg Kulp TF3GZ,

Pier Albert Kaspersma TF3PKN, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS,

Einar Kjartansson TF3EK og Þórður Adolfsson TF3DT. Næst

myndavél: Georg Magnússon TF2LL. Ljósmyndir: TF3JB.

Guðmundur TF3GS og Ari Þórólfur TF1A tengja nýja APRS

búnaðinn í fjarskiptaaðstöðunni í Skeljanesi. Ljósmynd: TF3JB.
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stangarloftnet félagsins, sem sett var upp 29.

september s.l. – en ekki vannst tími til að endurnýja

þá. Georg Kulp TF3GZ gaf félaginu nýja öfluga

festingu og gekk frá uppsetningu.

Stjórn ÍRA þakkar þeim Ara Þórólfi Jóhannessyni

TF3A, Guðmundi Sigurðssyni TF3GS og Georg Kulp 

TF3GZ fyrir verðmætt framlag þeirra í efni og vinnu

þennan frábæra laugardag.

Aðrir á staðnum: Jónas Bjarnason TF3JB og

Mathías Hagvaag TF3MH.

19. desember - BigIR loftnet TF3IRA.

Þann 24. nóvember þegar menn unnu að uppsetningu á

nýja 4 elementa einsbands Yagi loftnet félagsins kom í

ljós að SteppIR BigIR stangarloftnet félagsins var ekki

uppreist á sínum stað á þaki skemmunnar á næsta húsi.

Þegar nánar var gætt að kom í ljós, að netið hafði fallið

niður á þakið, líklega í miklu roki nokkrum dögum áður

en menn ekki tekið eftir því enda yfirleitt almyrkvað á

þessum árstíma þegar menn eiga erindi í Skeljanes.

Í vikunni á eftir, leit Einar Kjartansson, TF3EK eftir

loft netinu og komst að því að það virtist vera óskemmt

þar sem það lá skorðað á þaki skemmunnar í eigin

staga flækju (sjá mynd). Hann taldi líklegt að ástæða

þess að netið féll sé að eitt staganna hafi gefið sig.

Þann 19. desember gafst færi á að ganga á þak

skemmunnar og tók Einar loftnetið þá niður og kom í

geymslu við húsið í Skeljanesi, við bárujárnsvegginn. 

Að sögn Einars, telur hann líklegt að loftnetið sé

óskemmt. Hugmyndin er, að við fyrsta tækifæri verði

loftnetið tekið í hús og staðfest að það sé í því

ásigkomulagi að setja megi upp fljótt aftur.
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Allt á fullu í fjarskiptaherberginu. Guðmundur TF3GS, Georg

TF3GZ og Mathías TF3MH skrúfa sundur Diamond loftnetið. Á

meðan uppfærir Ari Þórólfur TF1A APRS hugbúnaðinn. Mynd:

TF3JB.

Diamond loftnetið komið upp á nýja festingu og TF3IRA QRV á

VHF/UHF. Loftnetið hægra megin er J-póllinn sem notast fyrir

APRS stafvarpann. Ljósmynd: TF3JB.

Verkefninu lokið. APRS búnaðurinn er staðsettur vinstra megin á

borðinu, til hliðar við Yaesu FT-7900 VHF/UHF stöð félagsins.

Ljósm.: TF3JB

SteppIR BigIR loftnetið komið í örugga geymslu við bárujárnsvegginn við húsið í Skeljanesi. Ljósmyndir: TF3JB.

SteppIR BigIR stangarloftnetið þar sem það lá vel skorðað á þaki

skemmunnar.
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20. desember – Jólakaffi ÍRA 2018.

Jólakaffi ÍRA 2018 var haldið í félagsaðstöðunni

fimmtu daginn 20. desember. Í boði voru rjómatertur

frá Reyni bakara, stundum kenndar við Hressingar -

skálann í Reykjavík (Hressó) og af dönskum uppruna.

Síðan voru flatkökur frá Kökugerð HP á Selfossi með

taðreyktu hangiáleggi frá Kjarna fæði á Svalbarðseyri,

brúnar og hvítar lagkökur og jólahringkökur frá Brauð -

gerð Kr. Jónssonar í Hrísa lundi á Akureyri. Loks voru

jólapiparkökur frá Kex verksmiðjunni Frón í

Reykja vík.

Kvöldið heppnaðist vel. Flestir viðstaddra geta tekið

undir umsögn Óðins Þórs Hallgrímssonar, TF2MSN á

Facebook, þar sem hann náði að orða upplifunina stutt

og vel: „Það var gaman þarna og góð stemning!“.

Alls mættu 24 félagsmenn og 1 gestur í Skeljanes þetta

friðsæla fimmtudagskvöld í Reykjavík.
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Jólakaffi ÍRA í Skeljanesi 20. desember. Jón G. Guðmundsson

TF3LM velur veitingar.

1. Garðar Vilberg Sveinsson TF8YY og Óðinn Þór Hallgrímsson

TF2MSN.

2. Óðinn Þór Hallgrímsson TF2MSN, Sigmundur Karlsson

TF3VE og Guðmundur Birgir Pálsson TF3AK.

3. Sigmundur Karlsson TF3VE, Guðmundur Birgir Pálsson

TF3AK, Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A og Þórður Adolfsson

TF3DT.

4. Hrafnkell Sigurðsson TF8KY og Jón Björnsson TF3PW.

5. Georg Kulp TF3GZ, Jón G. Guðmundsson TF3LM, Ari

Þórólfur Jóhannesson TF1A, Guðmundur Sigurðsson TF3GS,

Guttormur Guðmundsson VE8TF (snýr baki í myndavél), Wilhelm 

Sigurðsson TF3AWS og Jón Björnsson TF3PW.

6. Jón Björnsson TF3PW, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Jón

Svavarsson TF3JON og Garðar Vilberg Sveinsson TF8YY.

Heiðursgestur kvöldsins frá Kanada, Guttormur Guðmundsson

VE8TF og Guðmundur Sigurðsson TF3GS.

Mathías Hagvaag TF3MH, Sigurður Óskar Óskarsson TF2WIN

og Guðmundur Birgir Pálsson TF3AK. 

Þorvaldur Bjarnason TF3TB og Óskar Sverrisson TF3DC.

HEIM



22. desember – Loftnetavinnaí Skeljanesi

Í viku 50. í desembermánuði gerði óveður með

sviptivindum. Nýtt loftnet félagsins sem sett var upp

þann 25. nóvember færðist til á festingum og

bómustag slitnaði. Engin hætta var talin á ferðum, en

engu að síður var ákveðið að kippa málinu í lag

laugardaginn 22. desember. Georg Magnússon,

TF2LL stjórnarði aðgerðum. Þórður Adolfsson,

TF3DT mætti með vörubíl með krana á staðinn og

hífði Jón Gunnar Harðarson, TF3PPN upp í turninn

sem gekk frá útskiptingu bolta og nauðsynlegum

breytingum. Verkið tók aðeins um tvær klukkustundir 

enda vanir menn. Stjórn ÍRA þakkar þeim

þremenningum skjót viðbrögð og dýrmætt

vinnuframlag.

30. desember – TF3YOTA og PA3L í skeljanesi.

Sunnudaginn 30. desember lauk virkni TF3YOTA

þetta árið. Kallmerkið var fyrst sett í loftið 1.

desember, síðan 15. desember og lok 30. desember.

Fjöldi sambanda var alls 145 að þessu sinni.

Heildarfjöldi sambanda í desembermánuði er alls um

300 talsins.

Elín Sigurðardóttir, TF2EQ og Árni Freyr

Rúnarsson, TF8RN eru verkefnisstjórar YOTA. Þau

fengu liðsauka á lokahnykknum þann 30. desember

þegar Lennart De Vries, PA3L heimsótti Skeljanes.

Kallmerkið verður næst virkjað í desember 2019.

5. janúar – Mælingar og pælingar í Skeljanesi.

Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A mætti með

mælitækin í Skeljanes laugardaginn 5. janúar. Að

þessu sinni voru sérstaklega til skoðunar gæði í

sendingum á einhliðarbandsmótun (SSB) frá

nokkrum þekktum amatörstöðvum á 14 MHz. Þessar

stöðvar voru: ELECRAFT KX-2, ICOM IC-706,

IC-7300 og IC-7620, KENWOOD TS-2000 og

YAESU FT-1000. Allar stöðvarnar stóðust

lágmarkskröfur.  Ari Þórólfur hefur til skoðunar að

taka saman greinargerð til birtingar í CQ TF.

Gæði í sendingu voru skoðuð á mismunandi afli.

Skoðað var m.a. afleiðing þess að skrúfa upp mögnun

til að kalla fram bjögun og fylgst með aflestri á

ALC-mæli um leið. Prófuð voru áhrif á gæði í

sendingu með innsetningu talpressu (e. processor) og

prófanirnar gerðar á mismunandi afli. Fram kom m.a.

að venjulegur aflmælir sýnir kannski mest 10W þegar 

notuð er einhliðabandsstöð á fullu afli (100W) út í
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Ljósmynd af framkvæmdum í Skeljanesi 22. desember í stilltu og

fallegu vetrarveðri. Ljósmynd: TF3JB.

Árni Freyr Rúnarsson TF8RN og Elín Sigurðardóttir TF2EQ eru

YOTA verkefnisstjórar ÍRA. Myndin var tekin 20. október. Mynd:

TF3JB.

Lennart De Vries, PA3L á hljóðnemanum frá TF3YOTA í

Skeljanesi þann 30. desember. Ljósmynd: TF3JB.

Mælingarnar kalla á fulla einbeitingu! Frá vinstri: Mathías Hag -

vaag TF3MH, Ari Þórólfur Jóhannesson TF1A og Þórður

Adolfsson TF3DT.
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loftnet eða gerviálag, en til að fá „raunverulega“

aflmælingu þarf að nota PEP aflmæli.

Alls mættu 12 félagar og 2 gestir í Skeljanes þennan 

ágæta laugardagseftirmiðdag. Ara Þórólfi

Jóhannessyni TF1A eru hér með færðar bestu þakkir

fyrir skemmtilegan viðburð og fróðlegar tilraunir.

6. janúar – Námskeið til amatörprófs.

Í samræmi við starfsáætlun stjórnar ÍRA og að höfðu

samráði við Prófnefnd og Umsjónarmann námskeiða, 

var sett tilkynning á heimasíðu félagsins og Facebook 

síður þann 6. janúar til að kanna áhuga á þátttöku í

námskeiði til amatörprófs.

Um er að ræða námskeið sem fyrirhugað er að hefjist

12. febrúar n.k. og ljúki með prófi Póst- og

fjarskiptastofnunar þann 11. maí. Miðað er við kennslu

tvö kvöld í viku í Háskólanum í Reykjavík. Námskeiðið

er öllum opið og ekki eru gerðar kröfur um sérstaka

menntun eða undirbúning. Bent er á, að skráningu fylgir 

engin skuldbinding – en veitir félaginu mikilvægar

upplýsingar um fyrirhugaðan fjölda nemenda.

Skráning er opin til 20. janúar n.k. Félagið setur

þann fyrirvara um námskeiðshald, að lágmarks

þátttaka fáist.

Nýir félagsmenn ÍRA 20.3.-31.12.2018
Árni Helgason, TF4-Ø11, Ási, 451 Patreksfjörður.
Carl Jóhann Lilliendahl, TF3KJ, Reykjavík.
Eiður Kristinn Magnússon, TF3-Ø71, 110 Reykjavík.
Frímann Baldursson, TF1TB, Selfossi.
Haukur Guðmundsson, 105 Reykjavík.
Hávar Sigurðsson, TF3-Ø49, 104 Reykjavík.
Hermann Georg Karlsson, TF3KC, Selfossi.
Hinrik Vilhjálmsson, TF3VH, 200 Kópavogur.
Hjálmar Ólafsson, TF9-ØØ4, Blönduósi.
Jón Grétar Borgþórsson, TF5LT, 311 Borgarnes.
Jón Hörður Guðjónsson, TF3JHG, 200 Kópavogur.
Jón E. Guðmundsson, TF8-Ø2Ø, 235 Reykjanesbær.
Oddur Vilhjálmsson, TF3VO, 200 Kópavogur.
Ólafur Vignir Sigurðsson, TF3OV, Ólafsvík.
Ólafur Örn Ólafsson, TF1OL, 200 Kópavogur.
Rúnar Þór Valdimarsson, TF3RJ, 200 Kópavogur.
Rögnvaldur Helgason, TF3-Ø55, 220 Hafnarfjörður.
Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, Reykjavík.
Sigurður R. Jakobsson, TF3CW, 104 Reykjavík.
Sigurður Kolbeinsson, TF3-Ø66, 104 Reykjavík.
Steve B. Petersen, TF/OZ1BTQ, Blönduós.
Sveinbjörn Guðjohnsen, TF3PIE, 110 Reykjavík.
Þorvaldur Bjarnason, TF3TB, 104 Reykjavík.

Kallmerki, breytingar/ný 20.3.–31.12.2018
TF1APA, APRS stafvarpi Búrfelli.
TF1CB, Jakob Ingi Jakobsson, 230 Reykjanesb. (áður

TF8IIN).
TF1OL, Ólafur Örn Ólafsson, 200 Kópavogur.
TF1VHF, radíóvitar á 4 metrum og 6 metrum, Mýrum.
TF3GR, Huldar Hlynsson, 210 Garðabær.
TF3IMD, Vilhjálmur Í. Sigurjónsson og fleiri,

sameiginleg stöð, 200 Kópavogur.
TF3PIE, Sveinbjörn Guðjohnsen, 110 Reykjavík.
TF3SK, Haukur Guðmundsson, 105 Reykjavík.
TF3VE, Sigmundur Karlsson, 112 Reykjavík.
TF3VH, Hinrik Vilhjálmsson, 200 Kópav. (áður TF3VHN).
TF3TB, Þorvaldur Bjarnason (áður TF3TBT).
TF5J, Jón E. Berg, 600 Akureyri (áður TF5DZ).
TF5LT, Jón Grétar Borgþórsson, 311 Borgarnes.
TF7DHP, Daggeir Pálsson, 600 Akureyri.
TF8APA, APRS stafvarpi Þorbjarnarfelli.
TF8RO, Reidar J. Óskarsson, 250 Garður (áður TF8RON).
TF8RN, Árni Freyr Rúnarsson, 230 Reykjanesb. (áður

TF8RNN).
TF9TQ, Steve B. Petersen, 541 Blönduós (einnig

OZ1BTQ).
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ICOM IC-706 til mælingar. Frá vinstri: Jón G. Guðmundsson

TF3LM, Mathías Hagvaag TF3MH, Ari Þórólfur Jóhannesson

TF1A, Þórður Adolfsson TF3DT, Yngvi Harðarson TF3Y, Jón

Björnsson TF3PW, Heimir Konráðsson TF1EIN og Þorvaldur

Bjarnason TF3TB. Á myndina vantar Sigurð Kolbeinsson TF3-Ø66.

Háskólinn í Reykjavík er staðsettur við Menntaveg í Öskjuhlíðinni skammt frá Reykjavíkurflugvelli.
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Inngangur

TF útileikarnir eru haldnir um verslunarmanna -

helgina ár hvert. Tilgangur þeirra er að örva áhuga og

hæfni íslenskra radíóamatöra í fjarskiptum

innanlands og auka þekkingu þeirra á útbreiðslu

radíóbylgna notkun færanlegra stöðva. Leyfishafar

sem eru staddir á landinu geta tekið þátt. 

Skipulagning leikanna er með keppnissniði, því

markmiðið er að hafa sambönd við eins mörg önnur

TF kallmerki og frekast er unnt. Útileikarnir standa

yfir í þrjá sólarhringa, þ.e. á laugardag, sunnudag og

mánudag. Fjögur þátttökutímabil eru gefin upp til að

þétta virknina, en sambönd utan þeirra skrást jafnt til

stiga. Tímabilin eru: 

• 17-19 á laugardag.

• 09-12 á sunnudag.

• 21-24 á sunnudag.

• 08-10 á mánudag.

Úr keppnisreglum

Hafa má sambönd á fjórum böndum: 160 metrum, 80

metrum, 60 metrum og 40 metrum. Sambönd á hærri

tíðnum teljast eins og sambönd á 40 metrum.

Þótt hafa megi samband hvenær sem er þessa þrjá

sólarhringa má heildarþátttökutími hverrar stöðvar

ekki fara yfir 9 klukkustundir miðað við höfð QSO. Ef 

haft er samband telst tíminn minnst 30 mínútur,

jafnvel þótt aðeins sé um eitt samband að ræða. Hver

byrjaður hálftími til viðbótar reiknast 30 mínútur.

Þrjú sambönd er hámarks fjöldi sambanda sem er

heimilaður við sömu stöð á sama bandi.

Lágmarksupplýsingar sem skipst er á eru QSO

raðnúmer (001 o.s.frv.) og QTH (staðsetning).

Viðbótarstig fæst ef einnig er skipst á RS(T) og afli.

RS(T) táknar læsileika, styrk og tón merkis (tónn er

aðeins notaður á morsi). Miðað er við afl í wöttum frá

sendi í loftnet.

QTH má gefa upp sem sem fjögurra eða sex stafa

hnit/staðarreiti (e. Maidenhead locator) t.d. HP94bc

(sjá t.d. http://www.arrl.org/grid-squares) eða breidd

og lengd, í heilum gráðum, t.d. 6421.

Stigafjöldi fyrir hvert samband fer eftir staðsetningu 

í reitum sem skilgreindir eru með 4 stafa

hnit/staðarreit, t.d. HP94. Eitt eða tvö stig fást fyrir

sambönd innan sama reits, fyrir sambönd milli reita

bætist við samanlagður mismunur á númerum reita

norður og austur, þannig gefur fullt samband milli

HP83 og HP94 4 stig en samband milli HP94 og IP04

gefur 3 stig.

Einn margfaldari, sem fer eftir fjölda reita sem sent

er frá er notaður, til að reikna endanlegan stigafjölda.

Margfaldarinn er 3 ef öll sambönd eru frá sama reit, ef 

sent er frá fleiri reitum bætist 1 við fyrir hvern reit;

marrfaldari verður þó ekki hærri en 6.
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TF útileikar 2018; úrslit

Jónas Bjarnason, TF3JB

Vilhjálmur Þór Kjartansson TF3DX er sá leyfishafi sem hefur

tekið þátt í flestum TF útileikum í 39 ára sögu þeirra. Myndin var

tekin þegar honum var afhendur ágrafinn verðlaunaskjöldur sem

sigurvegari í TF útileikunum 2012 ásamt tilheyrandi viður -

kenningar skjali. Á myndinni heldur hann einnig á skjali fyrir

XYL, Guðrúnu Hannesdóttur, TF3GD sem hann tók við fyrir

þátttöku hennar í leikunum sama ár. Ljósmynd: Jón Svavarsson,

TF3JON.
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Kynning útileikana 2018

TF útileikarnir voru kynntöir í 2. tbl. CQ TF 2018 sem 

kom út 15. júlí. Leikarnir voru jafnframt kynntir í

félagsaðstöðunni í Skeljanesi á sérstökum

kynningarfundi þann 26. júlí sem var vel sóttur. Þá

voru leikarnir kynntir á heimasíðu félagsins í vikunni

fram að viðburðinum sjálfum sem fram fór 4.-6. ágúst 

um verslunarmanna 2018.

TF útileikarnir 2018; úrslit

Alls voru 15 íslensk kallmerki QRV um skemmri eða

lengri tíma í útileikunum 2018: TF1A, TF1BT,

TF1EIN, TF2AO, TF2LL, TF3DT, TF3DX, TF3EK,

TF3IG, TF3IRA, TF3JA, TF3SG, TF3VS, TF8KY og

TF8HP. Keppnisdagbókum var skilað inn fyrir

eftirtalin kallmerki:

KALLMERKI QSO Stig Margfaldarar Alls

TF2LL 25 182 4 728

TF3EK 16  64 5 320

TF8KY 20  98 3 294

TF1EIN 19  78 3 234

TF3DT 22  75 3 228

TF3JA  7  35 3 105

TF1BT  8  29 3  87

TF3IRA  6  15 3  45

TF8HP  1   3 3    9

Georg Magnússon, TF2LL, var sigurvegari TF

útileikanna 2018. Hann var með alls 728 heildarstig. Í

öðru sæti var Einar Kjartansson, TF3EK, með 320

heildarstig og í þriðja sæti var Hrafnkell Sigurðsson,

TF8KY, með 294 heildarstig. Ágæt dreifing var á

stöðvunum þetta árið. TF2LL var staddur við Skála á

Langanesi, TF3DT/P að Sólheimum í Grímsnesi,

TF3EK við Kleifarvatn, TF8KY/P á bryggjunni í

Vogum (og víðar), TF5VJN í Fnjóskadal, TF3IG á

Borg í Grímsnesi, TF1BT á Stokkseyri, TF1EIN í

Hveragerði og TF2MSN á Akranesi, auk stöðva á

Stór-Reykjavíkursvæðinu.

Afhending viðurkenninga 11. október

Viðurkenningar fyrir útileikana 2018 voru afhentar í

Skeljanesi 11. október og var viðburðurinn fyrsta

atriði á vetrardagskrá félagsins á tímabilinu október

til desember. Jónas Bjarnason, TF3JB, formaður

félagsins bauð viðstadda velkomna. Síðan kynnti

Einar Kjartansson, TF3EK, umsjónarmaður

útileikanna úrslit og Óskar Sverrisson, TF3DC,

varaformaður félagsins, afhenti viðurkenningar.
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Viðurkenningarskjölin og plattarnir sem biðu afhendingar í Skeljanesi 11. október. Ljósmynd: TF3JB.

Georg Magnússon TF2LL með verðlaunaskjöldinn fyrir 1. sætið í

TF útileikunum 2018. Óskar Sverrisson TF3DC annaðist

afhendingu. Georg fékk jafnframt afhenda verðlaunaskildi fyrir 1. 

sætið í TF útileikunum árin 2015 og 2017 sem láðst hafði að

afhenda í tíð fyrri stjórnar félagsins.. Ljósmynd: TF3JB.
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Viðurkenningar í útileikunum eru tvennskonar.

Annars vegar er skrautritað viðurkenningarskjal fyrir

fyrstu þrjú sætin og hins vegar verðlaunaplatti,

ágrafinn á viðargrunni, fyrir bestan árangur. Skjölin

eru útbúin af viðurkenningastjóra ÍRA, Brynjólfi

Jónssyni, TF5B.

Verðlaunaplattarnir

Á stjórnafundi í félaginu þann 8. ágúst 2018 var

ákveðið að hefja á ný framleiðslu og afhendingu

sérstaks verðlaunaplatta fyrir fyrsta sætið, en sú hefð

hafði fallið niður s.l. fimm ár. Þann 11. október voru

því afhentir verðlaunaplattar fyrir árin 2015, 2016 og

2017, auk 2018.

Georg Magnússon, TF2LL fékk verðlaunaplatta

afhenta fyrir árin 2015, 2017 og 2018 og Vilhjálmur

Þór Kjartanssyni, TF3DX fyrir árið 2016 (sem var

afhentur síðar þar sem hann var ekki á landinu á

þessum tíma).

Útileikarnir verða 40 ára 2019

Að lokinni afhendingu viðurkenninga voru almennar

umræður um útileikana. Meðal annars var bent á að

þeir sem væru á fjölskylduferðalagi ættu e.t.v. ekki

svo gott með að ferðast áfram til að hafa sambönd frá

fleiri hnitum/staðarreitum til að afla margfaldara.

Menn nefndu skemmtilega hlið leikanna sem væri að

upplifa og gera tilraunir frá nýjum stöðum á landinu,

sem margir hverjir hefðu góða aðstöðu til fjarskipta

og suð (QRN) væri hverfandi samanborið við

þéttbýlisstaði. Aðrir sögðu, að það væri upplifun að

fara út á mörkina með einföld loftnet og hafa

sambönd um landið.

TF3JB ræddi tilurð útileikanna og benti m.a. á að

næsta sumar, 2019, yrðu 40. útileikarnir en fyrsti

viðburðurinn var haldinn árið 1979 í formannstíð

Kristjáns Benediktssonar, TF3KB. Viðraðar voru

ýmsar hugmyndir um 1. verðlaun þá og m.a. hvort

tilhlýðilegt væri að bjóða upp á veglegan

verðlaunabikar í tilefni 40 ára afmælis leikanna.

Málinu var vísað til stjórnar. 

Góð mæting var í Skeljanes þetta fimmtudagskvöld

eða 25 félagsmenn og 1 gestur.
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Vilhjálmur Þór Kjartansson TF3DX fékk afhendan verð launa -

skjöld fyrir 1. sætið í TF útileikunum árið 2016 fyrir TF3DX/3.

Óskar Sverrisson TF3DC annaðist afhendingu á heimili Vil hjálms

þar sem þau hjónin voru stödd erlendis þann 11. október þegar

afhending verðlauna fór fram í Skeljanesi. Ljósmynd: TF3JB.

Einar Kjartansson TF3EK tekur við viðurkenningarskjali fyrir 2.

sætið í TF útileikunum 2018.

Hrafnkell Sigurðsson TF8KY tekur við viðurkenningarskjali fyrir

3. sætið í TF útileikunum 2018.

Greinarhöfundur er fjórði frá vinstri. Myndin var tekin við

verðlaunaafhendingu fyrir TF útileikana árið 2010. Kristinn

heldur á viðurkenningarskjalinu og verðlaunaplattanum fyrir 1.

sætið. Aðrir á myndinni eru Brynjólfur Jónsson TF5B,

viðurkenningastjóri ÍRA sem annaðist afhendingu viðurkenninga, 

Stefán Arndal TF3SA; Vilhjálmur Sigurjónsson TF3VS; Kristinn

Andersen TF3KX og Snorri Ingimarsson TF3IK. Ljósm.: Jón

Svavarsson, TF3JON.
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Helgina 24.-25. nóvember stóð hópur félagsmanna í

ströngu í Skeljanesi. Verkefnið var að skipta út turni,

Alfa Spid Rak rótor, Fritzel FB-33 loftneti og

fæðilínu. 

Nýr turn var settur upp – hærri og öflugri. Georg

Magnússon, TF2LL gerði nýjan turninn kláran og

smíðaði öflugar botnfestingar (fellanlegar) sem og

rótorsæti, rétt staðsett í turninum. Nýi rótorinn er frá

ítalska framleiðandanum Pro.Sis.Tel. af gerðinni

PST-61 og stóð félagssjóður straum af kostnaði hans.

Nýja loftnetið er endursmíðuð og stytt útgáfa af

OptiBeam OB5-20, einsbands Yagi fyrir 14 MHz.

Georg endurvann áður allar stærðir í samráði við

framleiðandann og er nýtt í raun loftnet sem hefur

sama eða hliðstæða eiginleika og OB4-20OWA en er

að öðru leyti ekki sama loftnetið. Ný fæðilína er ½“

„hardline“ frá Andrew Corporation.

Sex félagsmenn báru hitann og þungann af

uppsetningu og frágangi í Skeljanesi þessa helgi. Það

voru Georg Magnússon, TF2LL, sem gaf turninn, 4

staka einsbands Yagi loftnet og alla

undirbúningsvinnu sem var gríðarleg eða um 200

tímar – auk vinnu þessa tvo daga. Ólafur B. Ólafsson,

TF3ML, sem tengdi og gaf félaginu 40 metra langa

½“ hardline fæðilínu og kom að undirbúningsvinnu,

auk vinnu þessa tvo daga. Þórður Adolfsson, TF3DZ,
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Stórvirki unnið í Skeljanesi

Jónas Bjarnason, TF3JB

25. nóvember kl. 14:00 í Skeljanesi. Nýtt 4 elementa Yagi loftnet fyrir TF3IRA komið upp á nýjan turn, með nýjan rótor, tengt nýrri ½“

„hardline“ fæðilínu.

HEIM
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sem gaf alla vinnu þessa tvo daga og kom með vörubíl 

með krana, sem reyndist ómetanlegt framlag. Jón

Gunnar Harðarson, TF3PPN, sem gaf alla vinnu

þessa tvo daga, en hann annaðist m.a. alla vinnu uppi í 

turninum. Baldvin Þórarinsson, TF3-Ø33, sem kom

að undirbúningsvinnu, auk þess að gefa alla vinnu

þessa tvo daga svo og Ásgeir Bjarnason sem

aðstoðaði fyrri daginn.

Bóma nýja loftnetsins er 7,5 metrar, lengsta element 

11,16 metrar og þyngd um 60 kg. Ávinningur er 13,6

dBi og 23 dBi F/B. Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A,

tengdi RigExpert loftnetsgreini frá TF2LL við nýja

netið eftir uppsetningu og kom það afar vel út, eða

með standbylgju 1.1 á 14.175 MHz; 1.3 á 14.000

MHz og 1.2 á 14.350 MHz. 

Stjórnarmenn á staðnum þessa helgi voru þau Jónas

Bjarnason, TF3JB; Óskar Sverrisson, TF3DC og Elín

Sigurðardóttir, TF2EQ. Aðrir: Mathías Hagvaag,

TF3MH; Guðmundur Ingi Hjálmtýsson, TF3IG (fyrri 

dag) og Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A (síðari dag).

Gestir: Jón Björnsson, TF3PW (fyrri dag) og

Wilhelm Sigurðsson, TF3AWS (síðari dag). 

Það var síðan Þórður Adolfsson, TF3DT, sem hafði

fyrsta sambandið frá TF3IRA á nýja loftnetinu

síðdegis sunnudaginn 25. nóvember við EA9ACE.

Skilaboðin voru góð frá Ceuta eða R/S 5-9 plús 20dB.

(Ljósmyndir: TF3JB).
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Óneitanlega glæsilegt mannvirki; turninum lyft í fullri lengd. Jón Gunnar TF3PPN festir Yagi loftnetið við turninn.

Verklok nálgast og slegið á létta strengi í nóvembersólinni. Ólafur 

B. Ólafsson TF3ML, Óskar Sverrisson TF3DC, Þórður Adolfsson 

TF3DZ og Baldvin Þórarinsson TF3-033.

Baldvin Þórarinsson TF3-033 tekur við „hardline“

loftnets-kaplinum frá Jóni Gunnari TF3PPN.
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Snemma árið 2012 sá ég fyrstu kínversku

handstöðina af Baofeng gerð. Félagi í

Ferðaklúbbnum 4X4 hafði pantað UV3 gerðina á

netinu og forritað hana til að nota á rásum

Ferðaklúbbsins. Þar sem ég hafði töluverða reynslu af 

VHF handstöðvum úr björgunarsveitastarfi þá ákvað

ég að kanna hvað væri til á markaðnum, og þá datt ég

niður á nýja útgáfu sem hét Baofeng UV5r. Þessi stöð

var öflugri en UV3, 5 vött í stað 2ja watta og með

takkaborði, nokkuð sem UV3 hefur ekki. Lét ég því

slag standa og keypti UV5r stöðina ásamt

forritunarkapli.

Nokkrum vikum seinna var búið að forrita stöðina

með rásum Ferðaklúbbsins. Virkaði hún nokkuð vel

og það náðist m.a. að lykla endurvarpann á Hlöðufelli 

út um eldhúsgluggann þó að seinna kæmi í ljós að

hann var brotinn í tvennt með loftnetstoppinn

liggjandi á jörðinni. Einnig var reynt að finna betra

loftnet á hana, og með því að nota standbylgjumæli

tókst að klippa til loftnet þannig að það virkaði vel á

rásum Ferðaklúbbsins.

Í mars 2014 var Snorri Ingimarsson TF3IK með

erindi á fundi hjá Ferðaklúbbnum 4X4. Varaði hann

félagsmenn við því að nota amatörstöðvar á rásum

klúbbsins, bæði vegna þess að þær væru ekki gerðar

fyrir það tíðnisvið, og einnig væri varasamt að nota

stöð þar sem lítil snerting við ranga takka gæti orðið

til þess að sendingin lenti einhversstaðar utan við rásir 

klúbbsins. Í framhaldi af því var ákveðið að sú

kínverska yrði aðeins notuð í neyð, þannig að hún var

í raun ekki í notkun, þó að hún væri í ofan í

bakpokanum í fjallaferðum. Snorri hafði hvatt mig til

að hafa augun opin fyrir námskeiðum hjá ÍRA og

greip ég tækifærið og sat námskeið eftir áramótin

2015 og fékk amatörréttindin í apríl 2015. 

Á meðan ég sat námskeiðið og fram eftir árinu 2015 

komu fram ýmsar vísbendingar um að gæði kínversku 

handstöðvanna væru eitthvað misjöfn. Ýmsar útgáfur

voru farnar að skjóta upp kollinum á markaðnum, og

viðbragðsaðilar í Bandaríkjunum voru farnir að verða 

fyrir truflunum frá aðilum sem keyptu þessar

handstöðvar og forrituðu af algerri vankunnáttu.

Radíóamatörar víðs vegar um heiminn tengdu

stöðvarnar við tíðnirófssjár og fengu oft hræðilegar

niðurstöður. Sjálfum þótti mér reynandi að athuga

hvort dýrari útgáfa sem væri ekki með takkaborði

myndi reynast betur, og pantaði ég því Feidaxin

handstöð. Hún var öflugri, heil 10 vött og með IP67
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Mælingar á yfirsveiflum VHF/UHF stöðva

Jón G. Guðmundsson, TF3LM

Niðurstöður rannsókna Bandarísku matörsamtakana á gæðum

handstöðva yfir 4 ár

Deyfiliður og coax kaplar sem notaðir voru við athuganirnar í

Skeljanesi

HEIM



vatnsvörn. En vegna vandræða við forritun leið

nokkur tími þar til hún komst í gagnið, kannski sem

betur fer. Í nóvember 2015 birti rannsóknastofa

landsfélags bandarískra radíóamatöra, ARRL,

niðurstöður prófana sem þeir höfðu gert síðustu 4 árin 

á ýmsum samkomum þar sem þátttakendur gátu

fengið ókeypis prófun á handstöðvum sínum.

Niðurstöðurnar voru hreint út sagt sláandi. Alls 919

stöðvar voru prófaðar á þessum 4 árum og þar af voru

271 af TYT, Baofeng eða Woxun gerð. Allt að 90%

kínversku stöðvanna stóðust ekki lágmarkskröfur

miðað við útgeislað afl. 

Samhliða þessu voru miklar umræður um þessi mál

m.a. innan þess hóps hjá IRA sem hittist á

laugardögum á Kringlukránni. Ýmsar mælingar og

prófanir voru gerðar og ýmislegt grunsamlegt kom í

ljós. Eftir að hafa kafað ofan í prófunarskýrslur fyrir

kínversku stöðvarnar komst ég t.d. að því að allar

mælingar sem vörðuðu FCC og CE vottanir voru

framkvæmdar með sendiloftnet á handstöðvunum og

móttökuloftnet á tíðnirófssjánum. ARRL hafði hins

vegar tengt stöðvarnar beint með kapli við

tíðnirófssjá og haft deyfilið á milli. Við prófanir á

handstöðvarloftnetum árið 2017 kom einnig í ljós að

þau gátu verið aðlöguð að afar mismunandi tíðni,

þannig að þau höfðu greinilega mikil áhrif á útgeislun 

frá stöðinni. Þessar prófanir voru seinna staðfestar af

Ara Þórólfi Jóhannessyni, TF1A þegar

loftnetsprófanir voru gerðar í Skeljanesi 1. júlí 2018.

Seinna var ákveðið að hafa prófunardag fyrir

handstöðvar þann 1. september 2018 í félagsaðstöðu

ÍRA í Skeljanesi. Tíu stöðvar voru prófaðar, þar af

tvær bílstöðvar.

Uppsetning mælinganna var nánast samskonar og

prófanirnar hjá ARRL. Deyfiliður var tengdur á milli

stöðvar og tíðnirófssjár með vönduðum kóax köplum. 

Deyfiliðurinn hafði verið mældur og stóðst loforð

framleiðanda um að deyfa um 40dB frá 50Hz upp í

3GHz. Tíðnirófssjáin sem var af gerðinni Rohde &

Schwarz FSH8 var látin skanna tíðnisviðið frá

100MHz upp í 1GHz. Í stuttu máli er hægt að segja að

allar kínversku stöðvarnar hafi verið lélegar nema ein

Baofeng UV5r. 
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Tíðnirófsjáin sem notuð var við mælingarnar. Yanton handstöð á

"veiðirásinni" nr. 45.

Tvær af handstöðvunum sem voru mældar, Yanton UV-2D og

Baofeng UV-3.

Skjámynd af mælingum á Freidaxin FDC-850 Plus.

Alinco DJ G7 kom einna best út.
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En það sem var hvað verst við niðurstöðurnar var að 

nokkrar þeirra eru með undirsveiflur, sem lenda inni á 

flugbandinu ef stöðvarnar eru stilltar inn á svokallaða

veiðirás. Sú fjarskiptarás sem er með númerið 45 á

153,1 MHz, er um það bil á miðju tíðnisviði

Ferðaklúbbsins 4X4. 

Þrjár stöðvar bættust við mælinganiðurstöðuna

seinna, Vertex VX180E, Woxun UV9d og Alinco

DJ-G7. Allar reyndust þær koma ágætlega út en

Woxun stöðin var aðeins verri. En hvernig komu

stöðvarnar út? Í stuttu máli, fær maður það sem maður 

borgar fyrir.

Þó með undantekningu í tilfelli Feidaxin FD-850

Plus stöðvarinnar. Hún var jafn slæm, jafnvel verri en

stöð sem kostaði einn fjórða af verði hennar.

Mælingarnar í Skeljanesi staðfesta það sem ARRL sá

í sínum mælingum. Kínverskar talstöðvar,

sérstaklega þær ódýrari, eru ekki að standast neina

staðla. Að auki virðast framleiðendur reyna að kreista 

meira afl út úr stöðvunum en upphaflega hönnunin

býður upp á. Nokkru eftir að mælingarnar voru gerðar 

þá opnaði ég Feidaxin 850 stöðina (sem er bara að

senda út 8 wött) og sían næst loftnetinu virtist

nákvæmlega eins og á Baofeng UV3 stöð sem er bara

að senda 2 wött.

Að lokum má geta þess að nýjar reglur fyrir FCC og

CE vottanir gera ráð fyrir að ef hægt er að skipta út

loftneti á handstöðvum skal tengja þær við

tíðnirófssjá með kapli og deyfilið, nákvæmlega eins

og var gert í prófunum ARRL og hjá ÍRA 1.

september. Þannig munu loftnet ekki geta verið notuð

til að losna við yfirsveiflur. Það verður forvitnilegt að

sjá hvernig framleiðendur bregðast við reglunum.

Lélegar niðurstöður prófana á þessum stöðvum hafa

einnig loksins hreyft við Bandaríska

fjarskiptaeftirlitinu, og hefur það gripið til aðgerða

sem beinast að innflytjendum þessara stöðva.
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Hér er búið að opna Feidaxin FDC-850. Sían er efst til hægri og

virðist ekkert merkilegri en á Baofeng UV3. En Feidaxin stöðin

sendir út 8 wött en Baofeng UV3 er bara 2 wött.

 Radíótæknin í árdaga

Hvernig var hægt að smíða senda og viðtæki áður

lampar og nórar (transistorar)  voru fundnir upp?

Segja má að upphaflegu radíótækin hafi verið

vélræn (mekanísk) í grunninn, fremur en byggð á

rafeindatækni. Neistasendar voru alls ráðandi, sjá

mynd. Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX,

verður með fyrirlestur í ÍRA um þessa gömlu tækni

þann 4. apríl næstkomandi. Neistasendir verður

ræstur, þó ekki út í loftnet! Notkun þeirra til

fjarskipta var bönnuð fyrir löngu.

Neistasendir á raftæknisafninu í Frastanz, Austurríki. Neistasendir frá Marconi-félaginu, notaður í skipum.
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Undirritaður tengdi ICOM 7100 stöð við aflgjafa og

var hugmyndin að prófa stöðina á FT8. Áður en til

þess kom, uppgötvaði ég að hún náði ekki að senda út

fullt afl, eða 100W. Staðfest var að standbylgja var í

góðu lagi og að ALC rétt stillt. Hvað gat þá verið að?

Ég stillti á innbyggðan fjölsviðsmæli stöðvarinnar1

og komst strax að því að stöðin var köld og því engar

forsendur fyrir 60W afli í stað 100W af þeirri ástæðu.

Líkt of af tilviljun, tók ég eftir að innbyggði

voltmælirinn sýndi spennufall í sendingu í 10 volt en

sýndi eðlilega vísun í viðtöku, þ.e. 13,8 volt.

Nú voru góð ráð dýr og ég tók því fram kínverska

Volt-Ohm mælinn og mældi spennuna við útgang frá

aflgjafanum en þar var ekkert spennufall að sjá við

fullt álag. Þannig að næst mældi ég spennuna í við

inngang í stöðina sjálfa, því ég hafði áhyggjur af að

stöðin væri jafnvel biluð. En þá kom í ljós, að sú

mæling sýndi 10,1 volt í sendingu og 13,8 volt í

viðtöku.

Þá horfði ég á „original“ straumsnúruna frá

framleiðanda og augun staðnæmdust við

öryggishölduna.  á leiðslunni. Þegar ég þreifaði á

snúrunni var öryggishaldan brennheit (í kringum

öryggið). Þá fór mig að gruna að spennufallið væri

yfir öryggið. Á ný teygði ég mig í kínverska mælinn

og mældi hvort spennufall væri yfir öryggið sjálft en

ekkert spennufall mældist í sendingu. Næst gerði ég

mælingu yfir snerturnar fyrir öryggið, sitt hvorum

megin og þá kom fram spennufall upp á 3,7 volt í

sendingu.

Áður en ég aðhafðist neitt frekar, setti ég fyrirspurn

inn á Google leitarvélina um spennufall yfir öryggi í

Icom stöðvum. Það hvarflaði að mér að þetta kynni að 

vera þekkt vandamál í snertunum sjálfum, sem kynnu

að vera of efnisgrannar. En leitarvélin upplýsti, að ég

var ekki einn um að upplifa þetta vandamál. Og

vandamálið er, að það sest þunn filma á

öryggishöldurnar sem veldur viðnámi og þar með

spennufalli. 

Lausnin var einföld, að taka öryggið úr og þrífa

öryggishöldurnar og öryggið sjálft. Eftir þessa aðgerð 

endurtók ég mælingarnar og allt var í góðu lagi og

stöðin var farin að senda fullt afl á ný. Í ljós kom, að

það sama hrjáði Icom IC-9100 stöðina mína og notaði 

ég sömu aðferð við að lagfæra það.

Á meðfylgjandi mynd af öryggishöldunni má sjá

hölduna þrifna öðru megin og hinum megin óþrifna.

Einnig má sjá höldu frá Kenwood stöð en þar var þetta 

vandamál ekki til staðar. Hins vegar er mér sagt að

Kenwood endurvarpi félagsins á VHF hafi haft sama

valdamál fyrir nokkrum árum sem hafi verið lagfært á 

sama hátt. Loks hef ég spurnir af að a.m.k. einn

leyfishafi hafi fjarlægt öryggishölduna úr

straumsnúrunni til að leysa málið.
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Spennufall?

Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A

Myndin sýnir eðlilega spennu og hitastig ICOM IC-7100

stöðvarinnar í viðtöku. Ljósmynd: TF1A.

1 Icom IC-7100 býður upp á samtímamælingu á útgangsafli,

standbylgju, ALC og talpressu (e. compressor), auk þess að mæla

spennu og hitastig á útgangsstigi sendis.

Öryggjahaldan þrifna öðru megin og óþrifin hinu megin.

Ljósmynd: TF1A.
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Jón G. Guðmundsson, TF3LM er með Icom IC-706

stöð. Hann sagði mér að hjá honum hafi spennan

mælst 13,6 volt við úttak frá aflgjafa við 13,4 ampera

straumdrátt. Spennan, mæld við inntak í stöð, hafi

mælst 13,46 volt en féll í 11,65 volt í sendingu á fullu

afli. Á straumsnúru þeirrar stöðvar er notað 20

ampera spaðaöryggi.

73 de Ari, TF1A.
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Mynd af öryggjahöldu við Kenwood HF

stöð. Ljósmynd: TF1A.

FUNDARBOÐ

AÐALFUNDUR ÍRA 2019

Með tilvísan til 17. gr. félagslaga er hér með boðað til aðalfundar ÍRA

laugardaginn 16. febrúar 2019.

Fundurinn verður haldinn í fundarsal 

Esju á Radisson BLU Hótel Sögu við Hagatorg í Reykjavík 

og hefst stundvíslega kl. 13:00. 

Dagskrá er samkvæmt 19. gr. félagslaga.

Fyrir hönd stjórnar,
Jónas Bjarnason, TF3JB,

formaður ÍRA
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INNGANGUR

Á þessu ári (2019) verða liðin 38 ár frá því íslenskir

radíóamatörar fengu heimild til að nota 160 metra

bandið, 1810-1850 kHz og 1900-2000 kHz árið

1981.1 Næsta breyting varð með reglugerðinni árið

2002 þegar fullt afl fékkst á 1810-1850 kHz. Loks

fengum við mikilvæga heimild á árinu 2011 sem var

að geta sótt um að fá að nota fullt afl í tíðnisviðinu

1850-2000 kHz í tilgreindum alþjóðlegum keppnum.

Allar heimildir stjórnvalda eru mikilvægar fyrir

radíóamatöra, en sú síðastnefnda var það sérstaklega

hvað varðar 160 metra bandið, því þar með stóðu

íslenskir radíóamatörar loks jafnfætis í alþjóðlegum

keppnum, hvorutveggja í tíðnisviði og afli á þessu

erfiða bandi.Fyrir nýja leyfishafa og aðra sem ekki til

þekkja, er nauðsynlegt að skýra stuttlega hvers vegna

mönnum er svo tamt að tala um 160 metrana sem

„erfitt“ band. Þar liggja nokkur atriði til grundvallar,

þ.á.m. að þetta er löng bylgjulengd. Þess vegna þurfa

margir (a.m.k. þeir sem eru búsettir í þéttbýli) oft að

sætta sig við loftnet sem eru án ávinnings og oftast

búin spólum til styttingar. Í annan stað, er tíðnisviðið

sjálft „erfitt“ þar sem að degi til eru sambönd bundin

við jarðbylgju og frá sjónarhóli DX-manna er bandið

oft lítt nothæft – jafnvel í nokkur ár, eða þar til

sólblettavirkni minnkar á ný líkt og er um þessar

mundir; en vísindamenn eru nokkuð sammála um að

botninum á núverandi sólblettalotu (númer 24) sé

náð. Loks er ástæða þess að 160 metrarnir eru

stundum nefnt „top band“ sú, að fyrir tilkomu 630 og

2200 metranna (135,7-137,8 kHz og 472-479 kHz)

var 160 metra bandið hæsta/efsta bandið (í metrum

talið) af tíðnisviðum radíóamatöra.

QRV Á 160 METRUM ÁRIÐ 2007

Þegar ég byrjaði í loftinu á ný í ársbyrjun 2007 eftir

nokkurra ára hlé var ég búsettur í Borgarfirði, nánar

til tekið á Hvanneyrarstað. Aðstæður voru þannig að

ég bjó í húsi með stóran garð sem bauð upp á góða

aðstöðu til uppsetningu loftneta, þ.m.t. fyrir 160

metra bandið. Á hinn bóginn var ég aðallega

upptekinn af því þá að sníða til loftnet fyrir hærri

böndin og vinna í DX eftir hlé frá áhugamálinu.

Neðsta bandið var því 80 metrarnir til

innanlandssambanda.Fyrsta hálfa árið eftir að ég varð 

QRV á ný var ég með stöðvar í láni sem höfðu 160

metra bandið, þ.e. fyrst frá TF1JI (Yaesu FT-100D) og 

síðar frá TF3WS (Yaesu FT-840). Í sjálfu sér hafði ég

þannig aðgang að 160 metra bandinu – en bara ekki

loftnet. Það var svo ekki fyrr en eftir að ég keypti nýja

Icom IC-756PROIII stöð þá um sumarið að ég fór að

huga að þessu bandi sem reyndar var ekki mikið notað 

af íslenskum leyfishöfum þá, nema helst í keppnum

(til að safna margföldurum). Um verslunarmanna -

helgina 2007 hafði ég komið upp 6 metra háu

vatnsröri við þakbrún (þar af fór 1 metri í festingu).

Það gaf ýmsa nýja möguleika eins og menn geta gert

sér í hugarlund, m.a. hvað varðar 160 metrana. Með

bjartsýnina að vopni, fór ég því í kaupfélagið í

Borgarnesi og keypti 100 metra rúllu af rafmagnsvír

og mældi út og skar efni í V-loftnet á 160 metrum.2

Hvor leggur var um 41 metri að lengd. Ég man hvað

mér fannst þetta langt þegar ég var að strengja endana

í sitt hvora áttina út frá fæðipunkti. RG-58A/U 50W

kóaxkapall var notaður til að fæða loftnetið beint.

Fæðipunktur var u.þ.b. 1 metra ofan við efsta punkt á

vatnsrörinu, en þar hafði ég stungið niður jafnlöngum
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17 dagar á 160 metrum

Jónas Bjarnason, TF3JB

V-loftnetið er mjög einfalt loftnet eins og sjá má á teikningunni. Ég

fæddi það beint með 50W kóaxi og eftir að endarnir höfðu verið

styttir nokkrum sinnum var þar látið við sitja enda standbylgjan

komin niður í 2,5 sem innbyggða loftnetsaðlögunarrásin í

IC-756PROIII stöðin réði vel við. Teikning: RSGB.

1  Til skýringar: 160 metra bandið er tvískipt. Annars vegar frá 1810-1850 kHz. Þar höfum við ríkjandi aðgang og fullt afl. Hinsvegar

höfum við víkjandi aðgang og 10W aflheimild á 1900-2000 kHz. 

2  Svokallað V-loftnet  (e. inverted vee) er í raun láréttur dípóll sem er hafður hallandi til jarðar og er með endana beygða saman og er

bilið á milli þeirra haft 90-120° (til að að fá skaplegt sýndarviðnám í fæðipunkti). 
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bút af kústskafti til að ná sæmilegri fjarlægð frá

rörinu, því ella hefði ekki náðst aðlögun vegna

nálægðar við það þar sem RF vill ætíð fara stystu leið

til jarðar. Þetta fyrirkomulag þýddi í raun að

fæðipunkturinn var í um 10 metra hæð yfir jörð. Ég

var meðvitaður um að þetta var lágt enda stóð í ARRL 

loftnetahandbókinni, að loftnet þessarar gerðar á 160

metrum ætti helst að vera í 20 metra hæð.

Hvernig kom loftnetið svo út? Jú, miðað við allt og

allt var útkoman ekki svo slæm. Standbylgjan var

tæplega 2,1 (eftir viðeigandi styttingu) og innbyggða

loftnetsaðlögunarrásin í nýju IC-756PROIII stöðinni

réði vel við það. Hafa þarf í huga að þetta var haustið

2007 og þá voru skilyrði ekki spennandi á 160

metrum. Mér er minnisstætt þegar ég hlustaði á

bandinu á nýja loftnetinu hvað QRN truflanir voru

miklar á kvöldin (oftast S9+), en ekkert suð eða

truflanir voru á bandinu frá næsta umhverfi í þorpinu.

Í næstu ferð til Reykjavíkur þegar ég kom við í

Skeljanesi sögðu menn mér sem þekktu til bandsins,

að þetta væri eðlilegt; það sem ég heyrði væru merki

frá eldingum niðri í Evrópu.Ég hélt áfram að hlusta og 

prófa loftnetið um  verslunarmannahelgina, en tókst

ekki að ná sambandi – fyrr en 5. ágúst 2007 að

TF3DX/M svaraði CQ kalli á morsi. Ekki fannst mér

merkið sterkt frá Villa, ég gaf honum 559 og hann gaf

mér 539. Ég man að mér fannst þetta lélegt samband

miðað við það að Villi og XYL Guðrún voru ekki

langt frá (í loftlínu séð), þ.e. í tjaldi á Þingvöllum. Ég

ályktaði því sem svo, að kannski væri Villi jafnvel

með lélegra loftnet heldur en ég sjálfur. Það segir

töluvert að QSO í dagbókinni sitt hvoru megin við

sambandið við TF3DX/M sem var kl. 18:59 voru

höfð við DX stöðvar á 50 MHz, þ.e. í Þýskalandi og

Wales.3 Næstu 2 vikurnar eða svo reyndi ég kvöld og

kvöld að ná samböndum á bandinu, en án árangurs.

Ég man að besti árangurinn var kvöldið eitt þegar stöð 

í Noregi svaraði mér með „QRZ?“ á SSB hluta

bandsins...Sum sé, sambandið við TF3DX/M átti eftir 

að verða fyrsta og eina samband TF2JB/TF3JB á 160

metrum næstu 11 árin.4

Á LEIÐINNI Í LOFTIÐ...

Það er undarlegt, en stundum er það svo þegar maður

hefur litla möguleika á að setja upp loftnet, hvað þá á

160 metrum, að maður fer að hugsa um slíkt.

Vissulega hefur það áhrif að sjá aðrar TF stöðvar

ítrekað skráðar á „cluster“ á bandinu sem ber vott um

að það sé rétt sem sagt er: „Nú er rétti tíminn fyrir lágu 

böndin...á 80 og 160 metrum“. Eftir að hafa skoðað

upplýsingar um loftnet fyrir bandið á netinu um

páskana 2018, komst ég að þeirri niðurstöðu að

líklega gæti ég komið upp einföldu loftneti á 160

metrum með því að fylgja leiðbeiningum G3YCC. Í

framhaldi þýddi ég upplýsingarnar og endursagði og

setti í greinarstúf sem birtur var í 1. tbl. CQ TF 2018

(bls. 28). Hugði ég gott til glóðarinnar og hugsaði mér 

sumarið til loftnetaframkvæmda á 160 metrum. En oft 

verður minna úr framkvæmdum en ætlað er og

loftnetið er ekki enn komið upp þegar þetta er skrifað

í ársbyrjun 2019.

LOFTNET PANTAÐ!

Á hinn bóginn, varð TF3JB QRV á ný á 160 metrum – 

eftir 11 ár, þann 11. nóvember 2018. Forsaga þess er,

að í bríaríi datt mér í hug að panta bílloftnet fyrir 160
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QSL frá TF3DX/M sem staðfesti fyrsta samband TF2JB á morsi á

160 metrunum árið 2007. Villi sagði mér seinna að hann hafi notað 

stangarloftnetið sem má sjá fremst á Mitsubishi ferðabílnum. Ég

man að ég spurði hann einhvern tíma um nýtnina í „miðju-lódaða“ 

stangarnetinu og hann hélt að hann hefði kannski náð 3-4%.  

Teiknuð mynd af loftnetinu hans G3YCC sem ég hafði ætlað mér

að smíða. Stutt grein birtist um það í 1. tbl. CQ TF 2018.

3  Þegar skilyrðin eru þetta góð á 50 MHz segir það sig eiginlega sjálft, að skilyrðin á 160 metrum hljóta að vera frekar léleg.

4  Síðar sögðu menn mér eitthvert fimmtudagskvöldið þegar ég hitti á kunnáttumenn á 160 metrum í Skeljanesi, að að þýddi lítið að ætla 

sér að hafa sambönd á 100W; þetta væri erfitt band sem þýtt að fullt afl væri það sem þyrfti með í DX‘inn.
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metra bandið og gera tilraun með að setja eitt slíkt upp 

á þak og fæða á móti þakjárninu.  

Á yfirferð um netið í byrjun nóvember „datt“ ég inn

á vefsvæði Nevada Radio í Bretlandi. Þar var m.a.

auglýst bílloftnet af gerðinni „Nevada Am-Pro 160“.

Ekki hvarflaði fyrst að mér að panta eitt slíkt, en

nokkrum dögum seinna lét ég af því verða og netið

var komið heim að dyrum tveimur dögum síðar. Það

kostaði £41.63 (án festingar) og flutningurinn var

£34.00 sem skýrir hversu fljótt það var að berast til

landsins (en ég hafði merkt við dýrari flutningskost

við pöntun). Virðisaukaskattur var 4.539 krónur.

Söluaðili gefur upp að lengd loftnetsins sé 200

sentímetrar. Þegar ég tók það úr pakkanum fannst mér 

það ekki stemma, enda kom á daginn þegar ég mældi

netið upp að heildarlengdin er 260 sentímetrar, þ.e.

undirstilkur 58, spóla 42 og toppurinn 160

sentímetrar. Netið er gefið upp fyrir 250W PEP og að

standbylgja sé betri en 2.0. Loftnetið er afhent með

3/8" skrúfgangi.5 

17 DAGAR Á 160 METRUM

Þá kemur loks að því að útskýra fyrirsögn þessarar

greinar. Málið er, að TF3JB varð QRV á FT8 tegund

útgeislunar á 160 metrum á nýja loftnetinu þann 11.

nóvember 2018. Og á tímabilinu til 28. nóvember, eða 

á 17 dögum, náðust QSO við 40 DXCC lönd.6

Heildarfjöldi sambanda var 148. Þessi árangur er að

mínu mati næsta ótrúlegur, þ.e. að það sé yfirleitt

hægt að ná árangri sem þessum á 160 metrum með því 

að nota 2,6 metra háa bílstöng og 40-50W afl.Nokkur

atriði sem geta verið til skýringar:

• Lág sólblettavirkni hefur opnað fyrir bætt DX

skilyrði á bandinu.

• Aukin virkni er almennt á bandinu í ljósi bættra

skilyrða.

• Tilkoma FT8 mótunar þýðir að hægt er að hafa

sambönd allt að -24dB undir suði.

• Bílloftnet sem vinnur á móti tiltölulega stórum

leiðandi þakfleti sem mótvægi, virkar vel.

• Tilgáta: Stöðvar sem haft er QSO við eru flestar

með stór loftnet sem gera samband

mögulegt.Líklega eru það skilyrðin og FT8 sem

helst hafa hér haft áhrif, auk þess sem það er vel

þekkt að sumar stöðvar eru með betri loftnet

heldur en aðrar og geta þar af leiðandi haft

sambönd við stöðvar sem eru vanbúnar á því

sviði. Þetta er t.d. vel þekkt í alþjóðlegum

keppnum.
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AM-PRO 160 bílnetið frá Nevada Radio komið upp á þak.

Ónefndur leyfishafi sem kom í heimsókn örfáum dögum eftir að ég 

setti það upp og fannst ekki mikið til þess koma að geta ekki einu

sinni haft það sæmilega lóðrétt... Loftnetið efst á rörinu til hægri

er Omniangle OA-50 frá Par Electronics sem er fyrir 6 metrana. 

Myndin er af loftnetsfestingu svipaðri þeirri sem ég nota fyrir

AM-PRO 160 metra bílstöngina. Bencher BY-1 pöllurnar voru

látnar halda festingunni upp fyrir myndatökuna.

Fjarskiptaaðstaða TF3JB í lok nóvember 2018. Hluti vinnuborðs

í bílskúrnum er nýttur undir tæki og búnað. Stöðin er Icom

IC-7410 100W á HF/50 MHz, aflgjafinn er Astron RS-35M og

sambyggði standbylgju-/aflmælirinn er CN-801 frá Daiwa. Dell

fartölvan er hlaðin með WSJT-X forritinu, útgáfu v1.9.1 frá K1JT.

5  3/8“ er staðlaður loftnetsskrúfgangur fyrir bílnet og er vel þekktur t.d. fyrir kvartbylgju CB toppa á bíla.

6  Af þessum 40 DXCC einingum voru 35 staðfestar á LoTW 11.12.2018.
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HVAÐA SAMBÖND NÁÐUST?

Eins og gefur að skilja voru flest sambönd höfð við

aðrar stöðvar í Evrópu, eða alls 33. Sjö sambönd voru

utan Evrópu, 3 við Norður-Ameríku (Bandaríkin,

Kanada og Grænland), 3 við Afríku (Azoreyjar,

Baleareyjar og Madeira) og 1 til Asíu (Óman). 

Í kílómetrum talið, var lengsta sambandið við stöð í

Óman sem er í um 7.184 km fjarlægð frá Íslandi.

Annars voru flest sambönd við DXCC lönd í fjarlægð

á bilinu frá 2000-3000 km, eða 23 alls. Sambönd við

stöðvar í 3000 km fjarlægð og lengra, voru 10.

Langflest sambönd voru höfð á bilinu frá kl. 22 til
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DXCC EINING KALLM. DAGSETNING QTR TX·dB RX·dB FJARL. KM ÁLFA QSL

1. Óman A45XR 11-11-2018 23:25 -13 -18 7.184 AS LoTW

2. Kanaríeyjar EA8DO 16-11-2018 22:49 -11 -18 3.955 AF LoTW

3. Úkraína UY7VV 16-11-2018 02:53 -12 -23 3.539 EU LoTW

4. Svartfjallaland 4O7CC 20-11-2018 23:06 -13 -10 3.537 EU LoTW

5. Bandaríkin WU1ITU 18-11-2018 21:38 -12 -19 3.487 NA LoTW

6. Madeira CT3MD 11-11-2018 23:30 -04 -17 3.475 AF LoTW

7. Evrópurússland RA3CO 16-11-2018 22:30 -20 -16 3.296 EU LoTW

8. Baleareyjar EA6SX 21-11-2018 18:38 -02 -20 3.182 EU LoTW

9. Hvíta-Rússland EW8AAA 27-11-2018 23:23 -09 -011 3.159 EU PayPal

10. Slóvakía OM5XX 13-11-2018 23:18 -16 -21 3.004 EU Direct

11. Slóvenía S53R 15-11-2018 23:11 -01 -23 2.976 EU LoTW

12. Azoreyjar CU3AN 18-11-2018 23:31 -14 -18 2.936 AF LoTW

13. Austurríki OE3WWB 27-11-2018 20:00 -07 -24 2.909 EU Direct

14. Portúgal CT1EKD 18-11-2018 18:12 -13 -18 2.907 EU LoTW

15. Ítalía IK2OLD 18-11-2018 23:02 -20 -14 2.804 EU LoTW

16. Krít SV9CVY 14-11-2018 22:43 +02 -17 2.794 EU LoTW

17. Litháen LY2SA 16-11-2018 22:35 -11 -12 2.743 EU LoTW

18. Tékkland OK6DJ 06-12-2018 00:10 -09 -17 2.616 EU LoTW

19. Kanada VO1HP 13-11-2018 00:44 -22 -24 2.612 NA LoTW

20. Lettland YL2BR 13-11-2018 23:05 -15 -21 2.591 EU LoTW

21. Sviss HB3YFC 18-11-2018 21:11 -13 -19 2.590 EU LoTW

22. Kaliningrad RA2FI 23-11-2018 22:47 -11 -15 2.555 EU LoTW

23. Pólland SP2EWQ 11-11-2018 23:23 -12 -19 2.543 EU LoTW

24. Spánn EA1EVR 28-11-2018 00:03 -11 -15 2.504 EU LoTW

25. Finnland         OH5KT 20-11-2018 23:34 -13 -07 2.468 EU LoTW

26. Lúxemborg LX1ER 06-12-2018 07:36 -12 -07 2.280 EU LoTW

27. Frakkland F6GCP 11-11-2018 22:04 -06 -20 2.260 EU LoTW

28. Þýskaland DH1PS 12-11-2018 00:34 -12 -20 2.178 EU LoTW

29, Belgía OT1A 23-11-2018 20:26 -10 -13 2.105 EU LoTW

30. Danmörk OZ5D 11-11-2018 19:50 -08 -21 2.090 EU LoTW

31. Holland PA1AW 24-11-2018 21:41 +04 -18 2.044 EU LoTW

32. Jersey MJØLEL 18-11-2018 22:33 -13 -15 2.030 EU LoTW

33. Svíþjóð SM2SUM 26-11-2018 18:11 -11 -11 2.026 EU LoTW

34. Noregur LA6LU 16-11-2018 00:15 -16 -17 1.737 EU LoTW

35. England G8APB 11-11-2018 19:49 -02 -15 1.659 EU LoTW

36. Wales MWØZZK 11-11-2018 23:34 +03 -09 1.598 EU LoTW

37. Írland EI9IB 11-11-2018 22:54 -07 -19 1.497 EU LoTW

38. Grænland OX3LX 21-11-2018 22:48 +02 -17 1.484 NA LoTW

39. Skotland MMØHVU 15-11-2018 23:08 -14 -14 1.354 EU LoTW

40. Ísland TF2MSN 11-11-2018 20:51 +10 +12      23 EU LoTW

Tafla. Yfirlit yfir DXCC einingar sem TF3JB náði á FT8 á 160 metrum á tímabilinu 11.-28. nóvember 2018;

- Raðað eftir fjarlægð í km frá Íslandi 
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miðnættis, eða 28 talsins. Næst flest á bilinu frá kl. 19

til kl. 21, eða 11 talsins og eitt samband fyrir hádegi

um kl. 07 að morgni.

ALMENN UMSÖGN

Með svo lítið loftnet að vopni og tiltölulega lítið afl,

lærir maður fljótt að haga seglum eftir vindi. Í fyrsta

lagi, má gleyma því að ætla að ná sambandi við

sjaldgæfa stöð sem margir kalla á (þ.e. sem er í

„pile-up“) – jafnvel þótt hún komi tiltölulega hátt á

mæli í viðtöku. Jú, eitthvað sem hægt er að segja sér

fyrirfram í þeim efnum, en slík niðurstaða er samt viss 

upplifun fyrir þann sem mest hefur verið QRV á hærri

böndunum með sæmilegan loftnetsbúnað.Þótt ég hafi

ekki mikið notað QRP afl í gegnum tíðina, hugsaði ég

stundum þessa daga á 160 metrum að líklega væri það 

svipuð upplifun. Þessi hugsun var þó ekki til vansa

vegna þess hve upptekinn ég var af að ná yfirleitt

einhverjum samböndum á bandinu sem ég var í raun

að upplifa sem DX band í fyrsta skipti. Og – sem ég

hafði næstum afskrifað fyrirfram að gæti leitt til

einhvers árangurs á svo erfiðu bandi með svona lítið

loftnet sem kannski er með 1% nýtni (eða jafnvel

minni).Þegar fréttist að ég væri að prófa bílloftnet á

160 metrum sem kæmi „lygilega“ vel út, pantaði

annar leyfishafi sér samskonar net. Hans uppsetning

er svipuð en ekki alveg hliðstæð (vegna nálægðar

annarra loftneta). Það er TF1A en Ari upplifir mikið

QSB og standbylgju á sínu loftneti þegar hreyfir vind. 

Þegar hann vakti athygli mína á þessu var það

eitthvað sem ég hafði tekið eftir, en ekki svo að það

hefði jafn mikil áhrif á standbylgju hjá mér og honum. 

Hann ætlar að færa loftnetið á nýjan stað á þakinu þar

sem má útloka hugsanleg áhrif fá öðrum loftnetum. 

NIÐURSTAÐA

Búseta í þéttbýli þar sem erfitt er með uppsetningu á

loftnetunum á lægri böndunum þarf ekki að útiloka að

leyfishafi fái „smjörþef“ af 160 metra bandinu, það

sannar þessi stutta tilraun. Sumum kann að virðast að

mikið að ná 40 DXCC löndum á svo lítið loftnet, en

tilfinning mín er – miðað við þau merki sem ég náði að

afkóðaða á FT8, að það ætti að vera mögulegt ná jafnvel

50-60 DXCC löndum miðað við núverandi skilyrði,

hafi menn tíma og þolinmæði.Loks hefur það ekki verið

nefnt að ofan að sá kostur er vantalinn, að menn geta

jafnframt verið QRV innanlands á 160 metrum,

hvorutveggja heiman að frá sér sem og úr bílnum. Ég

átti þess ekki kost að gera þess háttar tilraunir á þessum

stutta tíma nú. Það verkefni bíður því betri tíma.
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QSL kort frá Chris, A45XR í Soldánsdæminu Óman. Þetta var sú

stöð sem var haft QSO við á 160 metrum í mestri fjarlægð frá

Íslandi, eða 7.184 km.

 INNANLANDSTÍÐNIN 3637 KHZ.

Þann 24. júlí 2009 var skipt um hlusttíðni innan -

lands á 80 metrunum. Tíðnin 3633 kHz var yfir -

gefin og tíðnin 3637 kHz tekin í notkun. Ástæða

flutningsins voru hvimleiðar truflanir á gömlu

tíðninni; einkum vegna tíðra tónútsendinga og

truflana frá þjónustu sem notar efra hliðarbandið á

einhliðabandsmótun nærri 3633 kHz. 

Nokkrar tíðnir voru hlustaðar um nokkurra vikna 

skeið og var fyrsta val 3640 kHz (sem áður hafði

verið notuð). Síðar kom í ljós, að RSGB er með

QSP útsendingar á þeirri tíðni [og morseæfingar].

Loks varð 3637 kHz endanlega fyrir valinu og

hefur hún reynst nokkuð vel. Í gegnum tíðina hafa

nokkrar hlusttíðnir verið notaðar á 80 metrunum,

m.a. áðurnefnd 3640 kHz, auk 3710 kHz sem notuð 

var um langt skeið. Á myndinni má sjá nýju og

gömlu innanlandstíðnirnar á skjánum á Icom

IC-756PROIII stöðinni. Ljósmynd: TF3JB.
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Fundargerð 4. fundar  í stjórn ÍRA haldinn í

Skeljanesi 8. ágúst kl. 20:00.

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, 

TF3EK gjaldkeri, TF2LL ritari og TF3UA

varamaður. TF3JM meðstjórnandi hafði boðað

forföll.

1. Fundarsetning og dagskrá.

Formaður, TF3JB, setti fund kl. 20:00 og lagði fram

eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt

samhljóða.

1. Setning fundar og samþykkt tillögu að dagskrá.

2. Fundargerð 3. fundar stjórnar frá 11.6.2018 lögð

fram.

3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta

stjórnarfundi:
› Mótt. 29.6. / Sent 29.6.; til PFS; meðmæli með

úthlutun TF3SK til Hauks Guðmundssonar
› Mótt. 05.7. / Sent 05.7.; til Steve B. Petersen,

OZ1BTQ, sem óskar eftir úthlutun íslensks
kallmerkis

› Mótt. 17.7. / Sent 17.5.; til PFS; Meðmæli með
úthlutun TF8RO í stað TF8RON til Reidars J.
Óskarssonar

› Sent 17.7. / Erindi til PFS; sendar vefslóðir á CQ TF
og að stjórn ÍRA verði í sambandi þegar haustar

4. Skýrsla gjaldkera til stjórnar; staða innheimtu o.fl. 

5. VHF/UHF leikar 2018.

6. TF útileikar.
a. TF útileikar 2018.
b.TF útileikar; minnisblað og tillaga til stjórnar
dags. 8.8.2018.

7. CQ TF, 2. tbl. 2018.

8. Tíðnimál, 4, 6 og 60 metra böndin.
a. Minnisblað og tillögur til stjórnar dags. 8.8. 
b. IARU Region 1 VHF-UHF-µW Newsletter; 16. júlí 
2018.

9. Tillaga um kaup á aukahlutum fyrir TF3IRA.

10. Önnur mál.
a. IARU HF Championship 2018 og TF3HQ.
b. Kallmerkið TF18FWC; 14.6. til 15.7.2018.
c. DXCC og WAS viðurkenningarskjöl afhent
félaginu.
d. Heimasíða ÍRA.
e. Setning aðstoðarmanna skv. 9. gr. félagslaga.

11. Næsti fundur stjórnar.

12. Fundarslit.

2. Fundargerð 3. fundar frá 11.06.2018 lögð fram.

Fundargerð 3. fundar lögð fram og samþykkt. 

3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta

stjórnarfundi.

Formaður skýrði frá innkomnum og útsendum

erindum sem hlutu afgreiðslu á milli stjórnarfunda.
3.a  Send meðmæli til PFS með úthlutun TF3SK til
Hauks Guðmundssonar.
3.b  Sent erindi til Steve B. Petersen, OZ1BTQ, sem
óskar eftir úthlutun íslensks kallmerkis. Steve var
bent á að hafa samband við HRH hjá PFS. Hann
uppfyllir skilyrði um lágmarksdvöl til þess að fá
íslenskt leyfisbréf.
3.c  Send meðmæli til PFS með úthlutun kallmerkis
TF8RO í stað TF8RON til Reidars J. Óskarssonar.
3.d  Send erindi til PFS með vefslóðum á CQ TF og
að stjórn ÍRA muni verði nánar í sambandi.

4. Skýrsla gjaldkera til stjórnar, staða innheimtu o.fl.

Fram kom hjá gjaldkera, TF3EK, að í sjóði væru um

1,8 m.kr. Gjaldkeri lagði fram lista yfir félagsmenn

sem ekki hafa greitt félagsgjöld, annars vegar fyrir 1

ár og hins vegar fyrir 2 ár. Samþykkt að fela gjaldkera

að senda erindi til þeirra félagsmanna sem eiga

vangreidd félagsgjöld í samræmi við ákvæði í 8. gr.

félagslaga.

Undir dagskrárliðnum barst félagatal ÍRA til

umræðu, þ.e. hverjir væru með tölvupóstfang og

hverjir ekki. Ritari, TF2LL, skýrði frá því að fyrir

síðasta aðalfund hafi hann spurt þáverandi formann

sérstaklega að því hvort til fundarins hefði verið rétt

boðað og þeim félögum sem ekki væru með

tölvupóstfang sent skriflegt fundarboð í pósti. Fullyrt

var í svörum þáverandi formanns að allir skráðir

félagar væru með tölvupóstfang. Í umræðum kom

glögglega í ljós að það mun ekki hafa verið rétt.

Gjaldkeri, TF3EK og ritari TF2LL, munu ganga í

þetta mál og kynna niðurstöðu á næsta stjórnarfundi.

5. VHF leikar ÍRA 2018.

Úrslit í VHF/UHF leikunum 2018 voru kynnt í

Skeljanesi 12. júlí. Varaformaður, TF3DC, stýrði

viðburðinum í forföllum formanns. Hann afhenti

verðlaun og flutti ávarp þar sem hann þakkaði

TF8KY, umsjónarmanni leikanna vel unnin störf.

Ennfremur þakkaði Óskar TF3ML, sem var bakjarl

leikanna og gaf verðlaun fyrir efstu 3 sætin. 
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6. TF útileikar ÍRA.

a. TF útileikar 2018. 

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að TF3EK, um -

sjónar maður TF útileikanna, hafi haldið vel heppnaða 

kynningu á leikunum í Skeljanesi 27. júlí. Einar fór

m.a. yfir reglur leikanna og fleira sem þá varðar. Fram 

kom hjá formanni, að félagsstöðin, TF3IRA, hafi

verið QRV í leikunum alla dagana um verslunar -

manna helgina, 4.-6. ágúst.

b. TF útileikar; minnisblað og tillaga til stjórnar

dags. 8.8.2018. 

Formaður kynnti framlagt minnisblað þar sem hann

skýrði frá því að vakin hafi verið athygli hans á, að

það kunni að hafa láðst að veita viðurkenningar fyrir

TF útileikana einhver síðustu ár. Sérstaklega hafi

verið bent á að a.m.k. hafi ekki verið afhendir

verðlaunaskildir fyrir 1. sætið eins og hefð var fyrir

frá árinu 2007.

Hann kvaðst hafa kannað málið með aðstoða þeirra

TF3GB sem var umsjónarmaður leikanna 2011-2014

og TF3EK sem er núverandi umsjónarmaður, þ.e. frá

árinu 2015. Jafnframt hafi hann leitað upplýsinga á

heimasíðu, í CQ TF (til þess tíma sem það kom út árið

2013), í fundargerðum á heimasíðu svo og á póstlista

félagsins. Niðurstöður hafi verið eftirfarandi.

2007–2013. Í lagi. Viðurkenningarskjöl og

viðurkenninga plattar afhent.

2014. Óvíst með afhendingu. TF3GB á engin gögn.

2015. Óvíst með afhendingu. TF3EK á gögn og

TF5B gerði skjöl. Verðlaunaplatti ekki framleiddur.

2016. Óvíst með afhendingu. TF3EK á gögn og

TF5B gerði skjöl. Verðlaunaplatti ekki framleiddur.

2017. Óvíst með athendingu. TF3EK á gögn. TF5B

gerði ekki skjöl. Verðlaunaplatti ekki framleiddur.

Tillögur TF3JB eru eftirfarandi:

1. Nauðsynlegt er að afla upplýsinga fyrir árið

2014.

2. Framleiða þurfi verðlaunaplatta fyrir árin

2014-2017.

3. Semja þurfi við TF5B um gerð verðlaunaskjala

fyrir árið 2017 (og 2014, hafi láðst að gera það).

Gjaldkeri, TF3EK, gerði athugasemd við minnis -

blað formanns þess efnis að viðurkenningarskjöl hafi

ekki verið útbúin fyrir útileikana 2017. Þau hafi verið

útbúin, framleidd af fyrirtækinu Samskipti og afhent.

Formaður, TF3JB, þakkaði upplýsingarnar. Þær hafi

ekki legið fyrir þegar minnisblaðið var útbúið. Sam -

kvæmt þessu standi aðrar upplýsingar í framlögðu

minnisblaði óbreyttar.

Stjórn ÍRA samþykkir að láta útbúa áletraða vegg -

platta og viðurkenningarskjöl fyrir þá útileika sem

standa út af frá og með árinu 2014-2017. Byrjað verði

á ný að afhenda áletraða veggplatta fyrir 1. sætið í

leikunum – auk viðurkenningarskjala. Formaður mun 

leita allra leiða við að afla upplýsinga um niðurstöður

leikanna 2014 og óskaði aðstoðar annarra stjórnar -

manna við þá vinnu.

7. CQ TF, 2, tbl. 2018.

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að almenn ánægja

ríki meðal félagsmanna um að CQ TF skuli vera gefið

út á ný – eftir fimm ára hlé. Hann gat þess að góð

viðbrögð hafi komið eftir útgáfu 1. tölublaðsins þann

29. apríl síðastliðinn, en eftir útgáfu 2. tölublaðs þann

15. júlí – hafi viðbrögðin verið margföld. Hann

sagðist í framhaldi hafa ákveðið að setja eftirfarandi

texta á heimasíðu félagsins með þakklæti til

félags manna.

ÞAKKIR TIL FÉLAGSMANNA.

Margir hafa haft samband eftir að 2. tbl. CQ TF kom 

út og þakkað fyrir blaðið. Gjarnan er um leið spurt um 

vefslóð á 1. tbl. sem kom í apríl, og er hún birt neðar á

síðunni. Næsta CQ TF (3. tbl. 2018) kemur út þann 7.

október n.k. og er síðasti skiladagur efnis 22.

september. Stjórn ÍRA er hvatning að finna fyrir

þessum jákvæðu viðbrögðum og þakkar stuðninginn.

Við munum halda áfram að gera okkar besta.

Stjórnarmenn fögnuðu þessari stöðu mála. Í

framhaldi af umræðum um prentaða útgáfu,

samþykkti stjórn að heimila framleiðslu á 25

eintökum af hverju tölublaði CQ TF á starfsárinu.

Varaformaður, TF3DC. tekur að sér að láta prenta

þessi eintök og gera tillögur um dreifingu. Áskilið er,

að nokkur eintök verði látin liggja frammi í

félagsaðstöðunni í Skeljanesi. 

Vert er að geta þess sérstaklega að TF3DC dró upp

nokkur prentuð eintök, sem hann færði félaginu að

gjöf og fékk hann sérstakar þakkir og lófaklapp frá

stjórnarmönnum fyrir.

8. Tíðnimál, 4, 6, og 60 m böndin.

a. Minnisblað og tillögur til stjórnar dags. 8.8.2018.

Formaður, TF3JB, kynnti framlagt minnisblað dags.

8.8.2018 þar sem staða 4 og 6 metrana er rifjuð upp frá

stjórnarfundinum þann 2. maí s.l. og gerð tillaga um

næstu skref stjórnar. Þar kemur m.a. fram hvað er og

hefur verið að gerast í tíðnimálum á þessum böndum í
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nágrannalöndum okkar. Hann mun fylgjast náið með

framvindu mála í því augnamiði að útbúa erindi til PFS 

fyrir 4 og 6 metrana. Til athugunar verði, hvort

heppilegt sé að sameina beiðni um útvíkkun 5 MHz

bandsins og aukningu aflheimildar þar. Endanleg

tillaga verður lögð fyrir næsta fund stjórnar.

b. IARU Region 1 VHF-UHF-µW Newsletter; 16.

júlí 2018.

Formaður, TF3JB, kynnti fréttabréfið. Ástæða þess

að því er dreift í stjórn er einkum til kynningar, en

fréttir í bréfinu eru þess efnis, að írskir radíóamatörar

hafi fengið heimildir í nýjum tíðnisviðum, 30-49

MHz (á 5 metrum) og 54-69.9 MHz (á 8 metrum) –

auk útvíkkunar heimildar á 4 metrum, frá 69.9 MHz

til 70.5 MHz. Stjórn félagsins mun fylgjast með þróun 

mála á þessum vettvangi.

Formaður upplýsti jafnframt, að félagsmenn sem

fylgjast vel með þróun tíðnimála hafi þegar sett sig í

samband við hann með ósk um að félagið komi að

málinu á þann hátt og á þeim tíma sem stjórn þykir

vænlegt til árangurs. Hann sagðist hafa tjáð jákvætt

viðhorf sitt í þeim efnum. 

9. Tillaga um kaup á búnaði fyrir TF3IRA.

Formaður, TF3JB, lagði fram tillögu um kaup á

eftirtöldum aukahlutum fyrir félagsstöðina, TF3IRA:

2 stk. Diamond GSV-3000 aflgjafa, fyrir IC-7300

og IC-7610.

1 stk. Diamond X-200N VHF/UHF loftnet, fyrir

FT-7900E. 

1 stk. Icom SP-38 hátalara, fyrir IC-7300.

1 stk. Icom SP-41 hátalara, fyrir IC-7610.

Stjórn ÍRA samþykkir þessa tillögu og felur

formanni að annast innkaup. Áætlaður kostnaður

nemur um 131 þúsund krónum með öllum gjöldum.

10. Önnur mál.

a. IARU HF Championship 2018 og TF3HQ.

Formaður, TF3JB, lagði fram samantektarblað með

upplýsingum um keppnina 14.-15. júlí s.l. Að þessu

sinni var TF3HQ starfrækt frá heimastöð TF2LL, í

Norðtungu í Borgarfirði og var hann ábyrgðamaður.

Erlendir gestir voru þeir Oliver Sweningsen, W6NV,

Denny Sahovic, KX7M og Albert Crespo, F5VHJ og

tóku þeir þátt í keppninni þaðan. Einnig var starfrækt

keppniskallmerkið TF2R. Fjöldi sambanda TF3HQ

var um 3300 og fjöldi sambanda TF2R var um 250.

Bæði var unnið á SSB og CW. Fram kom einnig, að

keppnisdagbókum TF3HQ hefur verið skilað til QSL

stjóra ÍRA.

b. Kallmerkið TF18FWC.

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að óskað hafi verið 

eftir að félagið sækti um kallmerkið TF18FWC vegna 

heimsmeistarakeppninnar í knattspyrnu. Það var gert

og sótt um kallmerkið til PFS, það skráð á QRZ og

LoTW, auk þess sem útbúin voru sérstök

dagbókareyðublöð til notkunar í félagsstöðinni.

Þrátt fyrir kynningu á heimasíðu, á báðum

Facebook síðum og endurteknar kynningar í

félags-aðstöðunni á fimmtudagskvöldum, varð ekki

eftirspurn eftir notkun kallmerkisins. Skemmst er frá

því að segja, að aðeins 3 QSO voru skrásett. TF3AO

hafði tekið að sér að láta útbúa sérstök QSL kort fyrir

kallmerkið, en það tókst að afturkalla pöntunina í

tíma. Heimild PFS fyrir starfrækslu TF18FWC gilti

frá 14.6. til 15.7.2018.

c. DXCC og WAS viðurkenningarskjöl afhent

félaginu.

Um er að ræða endurinnrömmun DXCC og WAS

viðurkenningarskjala TF3IRA. Formaður tjáði

stjórnarmönnum að innrömmuðu skjölin væru í hans

vörslu, en hann hefði gleymt að taka þau með á

fundinn – og baðst velvirðingar á því. Þau verða

afhent þess í stað á næsta stjórnarfundi.

d. Heimasíða ÍRA.

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að hann hafi unnið

við uppfærslu á undirsíðum á heimasíðunni

undanfarna mánuði. Þessi vinna væri allt frá því að

endurskrifa allt sem þar hafi verið áður vistað (þ.e.

úrelt efni) til þess að einfaldlega setja inn merki

félagsins. Hann lagði fram lista yfir þær undirsíður

(sérsíður) sem hann hefur gert breytinga á hingað til.

Hann fór þess á leit við stjórnarmenn að hika ekki við

að koma með ábendingar um það sem mætti betur fara.

e. Setning aðstoðarmanna skv. 9. gr. félagslaga

Formaður, TF3JB, kynnti framlagt minnisblað dags.

8.8.2018. Að loknum stuttum umræðum var

samþykkt að fresta málinu til næsta fundar.

11. Næsti fundur stjórnar.

Samþykkt að miða við boðun næsta fundar

stjórnarinnar í 3. viku september eða fyrr ef þörf

krefur.

12. Fundarslit.

Formaður, TF3JB, sleit fundi kl. 21:50.

Georg Magnússon, TF2LL, ritari ÍRA.
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 A. Það helsta á milli stjórnarfunda 11.6.-7.8.2018

(til kynningar á stjórnarfundi 8.8.2018).

Formaður kynnti það helsta sem gerst hafði á milli

stjórnarfundanna 11. júní og þessa fundar, 8. ágúst 

Fundargerð 5. fundar  í stjórn ÍRA haldinn í

Skeljanesi 3. október kl. 20:00.

Mættir voru: TF3JB formaður, TF3DC varaformaður, 

TF3EK gjaldkeri, TF2LL ritari, TF3UA varamaður

og TF2EQ varamaður. TF3JM meðstjórnandi hafði

boðað forföll. 

1. Fundarsetning og dagskrá.

Formaður, TF3JB, setti fund kl. 20:10 og lagði fram

eftirfarandi tillögu að dagskrá sem var samþykkt

samhljóða.

Tillaga að dagskrá:

1. Setning fundar og samþykkt tillögu að dagskrá.

2. Fundargerð 4. fundar frá 8.8.2018 lögð fram.

3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta

stjórnarfundi.
› Mótt. 13.8./ Sent 13.8.; afrit af fyrirspurn TF1CB til

PFS um heimildir radíóamatöra til uppsetningar
loftneta (merkt 1)

› Mótt. 16.8./ Sent 16.8.; afrit af samstarfssamningi við
Sena um heimasíðu ÍRA til endurnýjunar frá TF3WK
(merkt 2)

› Mótt. 28.8./ Sent 26.9.; erindi frá IARU R-1 v/CISPR
v/draft standard on Wireless Power Transmissions;
sent EMC nefnd (merkt 3)

› Mótt. 03.9./ Erindi frá IARU R-1 um milliþing IARU
Svæðis-1 dagana 27.-28. apríl 2019 í Vín í Austurríki
(merkt 4)

› Mótt. 04/9./ Sent 04.9.; erindi frá PFS v/umsóknar
KC2NPV um tímabundið gestaleyfi. (merkt 5)

› Mótt. 05.9./ Sent 05.9.; fyrirspurn SMØFUS um
aflheimildir hérlendis í ljósi breyttra heimilda
1.11.2018 í SM. (merkt 6)

› Sent  07.9./ Sent heillaskeyti í nafni stjórnar ÍRA til
Kristins Andersen, TF3KX, í tilefni 60 ára afmælis
hans. (án fylgiskjals)

› Sent  09.9./ Mótt. 13.9.; erindi stjórnar til formanns
prófnefndar vegna námskeiðs í október-desember
n.k. (merkt 7)

› Sent  09.9./ Fylgiskjal um fyrirkomulag námskeiðs til
amatörprófs vorið 2013. (merkt 8)

› Mótt. 12.9./ Erindi frá IARU R-1 með hvatningu að
aðildarfélögin hafi samband við stjórnvöld vegna
WRC-19. (merkt 9)

› Sent 15.9./ Erindi til TF3PW með upplýsingu um
stöðuna hvað varðar námskeið í október-desember
n.k. (merkt 10)

› Mótt. 18.9./ Erindi frá IARU R-1 VHF-stjóra vegna
óska um upplýsingar um radíóvita í 50 MHz (og ofar). 
(merkt 11)

› Mótt. 18.9./ Erindi frá IARU R-1 VHF-stjóra
fylgiskjal. (merkt 12)

› Mótt. 21.9./ Erindi frá IARU R-1 vegna upplýsinga
um stöðu IARU og EURAO. (merkt 13)

› Mótt. 26.9./ Sent 26.9.; erindi frá PFS með
tilkynningu um JOTA heimildir 19.-21.10.2018.
(merkt 14)

› Mótt. 29.9./ Erindi frá IARU R-1 Áframhald erindis
mótt. 28.8. v/CISPR erindi. (merkt 15)

› Mótt. 29.9./ Erindi frá IRAU R-1 Áframhald erindis
mótt. 28.8. v/CISPR erindis; áframsent til EMC
nefndar ÍRA. (merkt 16)

› Mótt. 1.10./ Erindi frá IARU-R-1; tillaga að nýrri
samþykkt um QSL málefni kortastofa
aðildarfélaganna. (merkt 17)

› Mótt. 1.10./ Erindi frá IARU-R-1; yfirlit um stöðuna
og næstu skref fram að WRC-19. (merkt 18)

4. Skýrsla ritara; öflun tölvupóstfanga í félagatal.

5. Skýrsla gjaldkera; staða innheimtu o.fl.
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1
.

Sótt um kallmerkið TF18FWC til PFS og gengið frá tilkynningum til QRZ.COM og LoTW 13.6.

2
.

Dagbókarblöð hönnuð fyrir TF18FWC og kynningarblaði dreift í Skeljanesi 14.6. og næstu
fimmtudagskvöld

14.6.

3
.

Fundur með TF5B viðurkenningastjóra ÍRA í Skeljanesi 20.6.

4
.

Afhending veggplatta og viðurkenningaskjala í TF útileikum virðist áfátt; unnið að samantekt minnisblaðs 27.6.

5

.

Sent erindi til PFS; meðmæli með útgáfu kallmerkisins TF3SK til Hauks Guðmundssonar, 105 Reykjavík 29.6.

6
.

Laugardagsopnun í Skeljanesi kl. 14-16; TF1A bauð prófun á VHF handstöðvum  (12 félagar mættu) 30.6.

7
.

Fundur formanns og varaformanns með K3EST í Skeljanesi 09.7.

8
.

Sent erindi til PFS; meðmæli með útgáfu TF8RO (í stað TF8RON) 09.7.

2018, stjórnarmönnum til upplýsingar. Hugmyndin

með þessari samantekt er að nefna til atriði sem snerta 

störf félagsins, en myndu ella ekki rata inn á dagskrá

stjórnarfundar eða annað. 
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6. Skýrsla varaformanns; kaup á hlutum til TF3IRA

samkvæmt heimild 4. stjórnarfundar.

7. Vetrardagskrá ÍRA, október-desember 2018

(kynning).

8. Námskeið til amatörprófs 12.10.-15.12. n.k.

(merkt 19).

9. CQ TF, 3. tbl. 2018.

10. Uppfært ávarpsbréf til nýrra félaga og fylgiskjal

(kynning) (merkt 20 og 21).

11. Erindi til PFS; tillögur er varða 50 og 70 MHz

(merkt 22 og 23).

12. Önnur mál.
a) Niðurfærsla á aflheimildum radíóamatöra í
Svíþjóð (merkt 24).
b) DXCC og WAS viðurkenningarskjöl afhent
félaginu.
c) Kaup á frekari búnaði fyrir félagsstöðina.
d) Yfirlit yfir verkefni í vinnslu hjá stjórnarmönnum
(tímabil: 30.3.-8.8.2018); (merkt 25).
e) Reikningur vegna birtingarréttar ljósmynda í 2.
tbl. CQ TF 2018 (merkt 26).
 f) Setning aðstoðarmanna skv. 9. gr. félagslaga.

13. Næsti fundur stjórnar.

2. Fundargerð 4. fundar frá 08.08.2018 lögð fram.

Fundargerð 4. fundar samþykkt.

3. Erindi – innkomin og/eða send frá síðasta

stjórnarfundi.

Formaður, TF3JB, fór yfir og skýrði afgreiðslu inn og

útsendra erinda á tímabilinu á milli stjórnarfunda, frá

8.8. til 3.10.2018. Erindin eru talin upp í tillögu að

dagskrá að ofan. Engar sérstakar athugasemdir voru

bókaðar.

4. Skýrsla ritara um öflun tölvupóstfanga í

félagatal.    

Ritari, TF2LL, skýrði frá því að hann hafi skrifað bréf 

og póstlagt til þeirra félaga sem ekki voru skráðir með 

tölvupóstfang. Samkvæmt stöðu félagatals þann 30.

ágúst reyndust það alls vera 14 félagar. Átta félagar

svöruðu, þar af sagði einn sig úr félaginu og einn,

TF8RO, lést skömmu eftir að hafa svarað útsendu

bréfi. Eftir er því að fá svör frá fimm félögum. Ritari

mun hafa símasamband við þá félaga sem ekki hafa

svarað útsendum bréfum.

5. Skýrsla gjaldkera, staða innheimtu ofl.     

Gjaldkeri TF3EK skýrði frá því að um 1,6 mkr væru í

félagssjóði og ennfremur að 2 félagar af 20 sem

skulduðu tvö ár væru búnir að borga. Gjaldkeri tekur

að sér að senda út áminningarbréf til þeirra sem enn

skulda 2 ár. 

6. Skýrsla varaformanns um kaup á hlutum til

TF3IRA samkvæmt heimild 4. stjórnarfundar.

Varaformaður, TF3DC, skýrði frá því að keyptir hafi

verið tveir 12 volta aflgjafar, 2 borðhátalarar, annar

fyrir IC-7300 stöðina og hinn fyrir IC-7610 stöðina.

Ennfremur hafi verið keypt húsloftnet fyrir

VHF/UHF böndin. Áætlaður kostnaður var um 123

þúsund krónur, en endanlegur kostnaður reyndist vera 

um 160 þúsund krónur. Mismunur skýrist einkum af

hærri flutningskostnaði og veikingu íslensku

krónunnar gagnvart evru. 

7. Vetrardagskrá ÍRA, október – desember 2018

(kynning).

Formaður, TF3JB, kynnti og fór yfir framlagða

vetrardagskrá félagsins fyrir tímabilið frá 11. október

til 20. desember. Formaður skýrði m.a. frá að almenn

jákvæðni ríki á meðal félagsmanna gagnvart

verkefninu og að menn hafi tekið vel í að vera með

erindi og fyrirlestra í félagsaðstöðunni. Prentuðu

eintaki af vetraráætluninni í lit var dreift á fundinum

og leist öllum vel á. Vetraráætlunin verður til

kynningar í 3. tbl. CQ TF sem kemur út sunnudaginn

7. október.TF2EQ spurði hvort tilkynnt sé á

Facebook (FB) ef opið hús er í boði á milli

hefðbundinnar opnunar á fimmtudögum. Fram kom í

svari formanns, að bæði viðburðir á vetrardagskrá á

fimmtudagskvöldum og um helgar séu auglýstir á

heimasíðu og FB-síðum. Sérstakar opnanir utan

auglýstrar vetrardagskrár t.d. á laugardögum eru

kynntar á sama hátt. Jafnan er leitast við að kynna alla

viðburði með 4-5 daga fyrirvara og síðan væri minnt á 

þá á ný deginum áður.

8. Námskeið til amatörprófs 12.10.-15.12.2018.

Formaður, TF3JB, skýrði frá að einungis tveir hafi

skráð sig á fyrirhugað námskeið og því hafi verið

ákveðið að fresta því fram yfir áramót. Fram kom, að

hugsanlegar ástæður fyrir lítilli þátttöku kunni að

vera, að undanfarið hafi námskeiðahald verið mjög

þétt. Þá hafi það sýnt sig, að áhugi á námskeiðum

félagsins hafi ætíð veri minni seinnipart árs

samanborið við fyrripart árs.

9. CQ TF, 3. tbl. 2018.

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að mikil og

ánægjuleg umsögn hafi borist frá félagsmönnum um

síðasta tölublað CQ TF sem kom á heimasíðuna 15.

júlí. Nýja blaðið, sem kemur út sunnudaginn 7.

október, verður ekki minna að vöxtum en það fyrra

sem þó var 50 blaðsíður. Hann sagði ritstjóra búast

við því að það yrði líklega nær 60 síðum að stærð.
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Hann fór síðan yfir helsta efni sem verður í næsta

blaði og sagði það skoðun sína að ekki væri

skynsamlegt að hafa það mikið umfram 50 blaðsíður,

þar sem þá yrði erfiðara að hafa einfalt brot á blaðinu

með kjölheftingu.

10. Uppfært ávarpsbréf til nýrra félaga og

fylgiskjal (kynning).

Formaður, TF3JB, lagði fram og kynnti endanlega

uppfærslu á Ávarpsbréfi til nýrra félaga. Það er í

meginatriðum kynning á markmiðum félagsins

samkvæmt félagslögum, félagsaðstöðunni í

Skeljanesi, CQ TF, netmiðlum og námskeiðum til

amatörprófs, auk annarrar starfsemi. Um er að ræða 4

blaðsíður í heilu broti (án skurðar eða heftingar í

kjöl). Texti er að mestu í tveimur dálkum og

ljósmyndir í lit. Þessi nýja uppfærsla er dagsett 1.

október 2018. Hugmyndin er, að senda Ávarpsbréfið

til nýrra félagsmanna í pósti. Að auki, fylgi eintak í

umslaginu af félagslögum, síðasta CQ TF,

bæklingurinn „Siðfræði og samskiptasiðir

radíóamatöra“ (sem var þýdd af TF3VS og gefin út af

ÍRA árið 2009) og límmiði með merki félagsins,

ætlaður fyrir bílrúður. Fram kom í umræðum að

bílrúðumerkin muni vera uppurin og fékk formaður

heimild stjórnarinnar til að láta framleiða nægjanlegt

upplag. Jónas upplýsti að hann hafi látið framleiða

bílrúðumerkin árið 2009. Fundarmenn töldu að

líklega hafi þau ekki verið framleidd síðan þá. Fram

kom á fundinum, að menn voru ekki vissir um hvort

Siðfræðibæklingurinn væri uppurinn eða til á lager,

en það verður athugað. Bæklingurinn er a.m.k. til á

heimasíðu ÍRA.

11. Erindi til PFS; tillögur er varða 50 og 70 MHz.

Fyrir fundinum lágu tillögur frá formanni, TF3JB, að

erindum ÍRA til Póst- og fjarskiptastofnunar með

beiðnum um auknar heimildir í 50 og 70 MHz

tíðnisviðum. Stjórnarmönnum leist vel á tillögurnar

og var einróma samþykkt að senda þær óbreyttar til

PFS. Erindi um 50 MHz verður sent þann 5. október

og erindi um 70 MHz verður sent þann 8. október.

12. Önnur mál.

(a) Niðurfærsla á aflheimildum radíóamatöra í Svíþjóð.

Fram kom í máli formanns, TF3JB, um þetta mál að

aflheimildir sænskra radíóamatöra á HF verði

almennt færðar niður í 200W þann 1. nóvember 2018

en hægt væri að sækja um 1 kW; en fyrir slíkt

leyfisbréf þurfi að greiða sérstaklega. Stjórn félagsins

mun fylgjast með framvindu málsins. Fram kom, að

lesa má um aflheimildir til Svíanna á heimasíðu SSA.

Undir dagskrárliðnum kom einnig fram sú hugmynd

að íslenskir leyfishafar sæki um auknar aflheimildir í

tilgreindum alþjóðlegum keppnum, eða allt að

1500W með þeim rökum að standa jafnfætis við aðra

keppendur.

(b) DXCC og WAS viðurkenningarskjöl afhent félaginu. 

Eins og áður hefur komið fram voru þessi

viðurkenningarskjöl félagsins orðin upplituð og ljót

og var því leitað til ARRL um útgáfu nýrra. ARRL tók 

vel í málið, sendi félaginu ný skjöl, okkur að

kostnaðarlausu. Skjölin hafa nú verið sett í ramma á

ný og hengd upp í fjarskiptaherbergi TF3IRA.

Staðsetning er á vegg fyrir ofan fjarskiptaborðin og

því í skjóli fyrir sólarljósi. Fram kom, að félagsmenn

hafa lýst almennri ánægju með nýja staðsetningu.

(c) Kaup á frekari búnaði fyrir félagsstöðina.

Formaður, TF3JB, lagði til að keypt verði

dagbókarforritið Ham Radio Deluxe (HRD) fyrir

félagsstöðina og var það samþykkt á þeim forsendum

að það yrði til einföldunar og þæginda hvað varðar

innstillingu á stöð, m.a. við notkun á stafrænum

mótunum. Innkaupsverð er $99.95 og árlegt gjald er

$49.95.Sú hugmynd var rædd, að setja upp 4

elementa Yagi loftnet fyrir 20 metrana í stað

núverandi þriggja banda Fritzel loftnets fyrir 10, 15

og 20 metra. Forsenda þess er, að vegna

sólblettastöðunnar er ljóst að helsta nýtilega bandið

næstu 3-5 ár verða 20 metrar. Því sé heppilegt að hafa

loftnet á turninum sem hafi ávinning á því bandi og sé

sterkbyggt.  Stjórnarmönnum leist vel á þá hugmynd.

Í framhaldi af þessari umræðu tilkynnti ritari, TF2LL, 

að félagsmaður væri tilbúinn til að gefa félaginu

(nánast nýtt) 4 elementa Yagi loftnet fyrir 20 metrana. 

Stjórn ÍRA ákvað að þiggja þessa gjöf.

Næst var rætt um upplýsingar þess efnis, að

núverandi loftnet á turninum „hökti“ við snúning.

Varaformaður, TF3DC og gjaldkeri, TF3EK, munu

skoða ástæðu þessa.

Formaður, TF3JB, sagði að félagið hafi árum saman 

ætíð keypt það næst besta, þ.e. meðal annars hafi

verið keyptir of litlir rótorar til að „spara“. Í ljósi þess, 

að félagið hafi nú fengið loftnet í gjöf – líklega að

verðmæti yfir 200 þúsund krónur, ætti félagssjóður að 

hafa efni á að kaupa nægjanlega stórarn rótor sem

ekki þyrfti að hafa stanslausar áhyggjur af. Í

umræðum voru menn sammála um að með hliðsjón af

verðmætri áðurnefndrar loftnetsgjafar til félagsins,

opnaðist sá möguleiki að kaupa öflugan rótor og eftir

nokkrar umræður, var samþykkt að kaupa rótor af

gerðinni Prosistel af gerð PST 61D. Áætlað verð er
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160-170 þúsund krónur. Í framhaldi af umræðunni

kom fram, að það þyrfti að skoða önnur loftnetamál

félagsstöðvarinnar og var ákveðið að skoða SteppIR

BigIR stangarloftnet félagsins. Varaformaður og

gjaldkeri munu gera það. Jafnframt, verði kannað

með uppsetningu endafædds vírloftnets fyrir 80 og

160 metrana.

(d) Yfirlit yfir verkefni í vinnslu hjá stjórnarmönnum 

(30.3.-8.8.2018).

Verkefni í vinnslu frá stjórnarskiptafundi 20.3.2018.

TF2LL spurði um gamlar myndir úr sögu félagsins.

• TF3JB tók að sér að athuga með myndir á disk í

hans vörslu.

Svar á þessum fundi. Formaður, TF3JB, afhenti

ritara disk með myndum úr félagsstarfinu sem hann

átti í vörslu sinni frá fyrri tíð og tók ritari að sér að

hafa samband við TF3WZ, vefsíðustjóra félagsins,

um að koma þessum myndum inn á heimasíðu

félagsins.

Verkefni í vinnslu frá stjórnarfundi-1; haldinn 4. apríl 

2018.

TF3EK fullyrti að próf og lesefni á námskeiðum

ÍRA hafi ekki verið uppfært í samræmi við HAREC

kröfur.

• TF3JB tók að sér að fara yfir það mál.

Svar á þessum fundi. Formaður, TF3JB, hafði

samband við PFS vegna þessa og skýrði frá því.

Munnlegt svar frá fulltrúa stofnunarinnar er þess efnis,

að prófin standist allar þær kröfur sem gerðar eru.

Verkefni í vinnslu frá stjórnarfundi-2; haldinn 2. maí

2018.

TF2EQ spurði um teljara á heimasíðu ÍRA.

• TF3DC tekur að sér að hafa samband við

TF3WZ, vefsíðustjóra félagsins.

• Svar á þessum fundi. Málið er í vinnslu.

Verkefni í vinnslu frá stjórnarfundi-3. haldinn 11. júní 

2018.

TF3DC spurði um hvort greidd námskeiðsgjöld til

félagsins sé forsenda útgáfu leyfisbréfa.

Svar á þessum fundi. Svo er ekki. Greiðsla

námskeiðsgjalda er aðallega fyrir námsefni sem dreift 

er til þátttakenda og félagið hefur ekki kostnað af. Þá

kom einnig fram hjá TF3DC vegna fyrirspurnar, að

hann hefði ekki komið með hugmyndir um sérstakt

prófgjald. TF3JB spurði um hugsanlega stofnun

upplýsingabanka um möguleg QTH fyrir erlenda

leyfishafa sem ferðast til landsins.

• TF2EQ er tilbúin til að hringja út og kanna málið

hjá hótel- og gististöðum.

• Samþykkt að skipa 3 manna nefnd til að skoða

málið. TF3DC var skipaður formaður; nefndin

skili fyrir lok september n.k.

Svar á þessum fundi. Málið er í vinnslu.

TF2EQ spurði um nýtingu teljara á heimasíðu

(framhald fyrirspurnar frá fundi 2 þann 2.5.2018).

• Svar á þessum fundi. Svar TF3DC: Málið er í

vinnslu.

TF2EQ spurði um áhrif innleiðingar nýrra

persónuverndarregla Evrópusambandsins á starfsemi

ÍRA.

• TF2EQ tekur að sér að kanna málið.

• Svar á þessum fundi. Elín hafði samband við

Persónuvernd og ekki munu vera neinar hömlur á 

birtingu netfanga félaga á heimasíðu ÍRA enda sé 

upplýst samþykki félagsmanna fyrir hendi.

Verkefni í vinnslu frá stjórnarfundi-4; haldinn 8.

ágúst 2018.

TF2LL spurði um hvort einhverjir félagsmenn á

félagskrá hafa ekki skráð tölvupóstföng.

• TF2LL og TF3EK taka að sér að kanna málið.

• Svar á þessum fundi. 14 félagar höfðu ekki skráð

tölvupóstföng á félagaskrá.

Undir dagskrárliðnum kvaddi TF2EQ sér hljóðs og

tilkynnti að radíóskátar hefðu hug á að fá afnot af

félagsstöðinni á næsta JOTA og JOTI  móti sem fram

fer 20. október n.k. – og ennfremur aðstöðu fyrir unga 

skáta til þess að kynnast radíóinu, setja saman rásir og 

þess háttar. Erindinu var vel tekið af stjórnarmönnum

og samþykkt að veita skátunum aðgang að

félagsstöðinni og aðstöðu, enda fari viðburðurinn

fram undir stjórn þeirra TF3VD og TF2EQ.

(e) Reikningur vegna birtingarréttar ljósmynda í 2.

tbl. CQ TF 2018.

Formaður, TF3JB, skýrði frá því að keyptur hafi verið 

birtingaréttur mynda hjá Ljósmyndasafni Reykja -

víkur. Um er að ræða 3 myndir, en vegna misskilnings 

var talið að uppgefið verð væri fyrir allar þrjár

myndirnar – enda um að ræða myndir teknar af Pétri

Thomsen, TF3PT, heitunum. Í ljós hafi komið, að svo

var ekki heldur var uppgefið verð fyrir birtingarrétt

hverrar myndar. Stjórnarmenn voru sammála um að

ÍRA greiddi reikninginn frá safninu. Heildar -

kostnaður nemur 29.400 krónum.
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(f) Setning aðstoðarmanna skv. 9. gr. félagslaga.

Dagskrárlið frestað uns meðstjórnandi, TF3NE, getur 

setið fund.

13. Næsti fundur stjórnar.

Samþykkt að stefna að næsta fundi stjórnar í fyrstu

viku nóvember.

Fundi slitið kl. 23:36.

Georg Magnússon
TF2LL, ritari ÍRA.

Það helsta á milli stjórnarfunda 8.8.-3.10.2018 (til

kynningar á stjórnarfundi 3.10.2018).

Það helsta sem gerst hafði á milli stjórnarfundanna 8.

ágúst og þessa fundar, 3. október 2018 er birt með

fundargerðinni stjórnarmönnum til upplýsingar.

Hugmyndin með þessari samantekt er að nefna til

atriði sem snerta starfsemi félagsins, en sem ella

myndu ekki rata inn á dagskrá stjórnarfundar. Í seinni

töflunni er yfirlit yfir innsetningar á heimasíðu

félagsins fyrir sama tímabil.
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1. QSL kassi félagsins merktur ásamt TF3MH. Einnig farið með jeppakerru af rusli í Sorpu með aðstoð
TF3-Ø33.

12.8.

2. Sent erindi til TF1CB með þakklæti vegna fyrirspurnar hans dags. 13.8.2018 til PFS um loftnet og

loftnetavirki. 

13.8.

3. TF3SB samþykkir að annast tengsl við ritstjóra norrænu amatörblaðanna með milligöngu TF3WK og TF3DC. 13.8.

4. Hannað dagbókareyðublað fyrir hlustun á amatörböndunum og sent til TF9-ØØ9. 21.8.

5. Uppfærslu merkinga kortakassa TF ÍRA QSL Bureau lokið; TF3JB og TF3MH. 26.8.

6. Laugardagur í Skeljanesi með TF1A. Stjórnarmenn á staðnum: TF2EQ, TF3DC og TF3JB – Mæting: 20
manns.

1.9.

7. Erindi frá PFS vegna KC2NPV afgreitt. 4.9.

8. Fyrirspurn frá SMØFUS afgreidd. 5.9.

9. Sent skeyti til TF3KX í tilefni 60 ára afmælis hans. 7.9.

10
.

Fundur með OHØXX í Skeljanesi. TF3JB og TF3Y. 8.9.

11
.

Fyrsta skráningin á væntanlegt námskeið félagsins í október-desember móttekin. 9.9.

Námskeið til amatörprófs

Í samræmi við starfsáætlun stjórnar ÍRA og að höfðu 

samráði við prófnefnd og umsjónarmann nám -

skeiða, hefur verið ákveðið að kanna áhuga á þátt -

töku í námskeiði til amatörprófs. Fyrirhugað er að

námskeiðið hefjist 12. febrúar n.k. og ljúki með

prófi Póst- og fjarskiptastofnunar 11. maí. Kennt

verður tvo daga í viku í húsnæði Háskólans í

Reykja vík, kl. 17–21:30. Námskeiðið er öllum opið

og ekki eru gerðar kröfur um sérstaka menntun eða

undirbúning. Áhugasamir eru beðnir um að skrá

nafn sitt og tölvupóstfang á “ira hjá ira.is”. Ath. að

skráningu fylgir engin skuld bind ing, en veitir

félaginu mikilvægar upplýsingar um fyrirhugaðan

fjölda nemenda. Fyrirspurnum má beina á sama

tölvupóstfang. Skráning er opin til 31. janúar n.k.

Félagið setur þann fyrirvara um námskeiðs hald, að

lágmarks þátttaka fáist.

Háskólinn í Reykjavík er staðsettur við Menntaveg í Öskjuhlíðinni skammt frá Reykjavíkurflugvelli. Ljósmynd: HR.
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Líkt og fram hefur komið á þessum vettvangi, lauk

tiltekt og uppröðun í fjarskiptaherbergi félags stöðvar -

innar þann 20. september. Á vissan hátt markar þessi

dagsetning tímamót því þar með lauk vinnu nýrrar

stjórnar ÍRA við þrif, tiltekt, fegrun og endurskipu -

lagningu í húsnæði félagsins innanhúss í Skeljanesi.

Þessi tímamót kalla á stutta samantekt um mikilvægi

fjarskiptaaðstöðunnar og þar með félags stöðvarinnar

sem þáttar í félagsstarfinu. 

1. FJARSKIPTAAÐSTAÐAN

Undirritaður hefur löngum verið þeirrar skoðunar að

það sé mikilvægt að TF3IRA sé hverju sinni búin

aðstaða og tæknilegar forsendur til að hægt sé að

stunda fjarskipti í sem flestum tíðnisviðum

radíóamatöra, á sem flestum tegundum útgeislunar, á

mismunandi afli og (helst) hvenær sem er

sólarhringsins. Núverandi aðstaða í Skeljanesi er til

þess fallin að svara þörfum félagsins í þessum efnum

– þ.m.t. hvað varðar möguleika á uppsetningu

loftneta, auk þess sem núverandi fjarskiptaherbergi er 

ágætlega hentugt.

2. HLUTVERK

Uppbygging félagsaðstöðu eins og okkar er

langtímaverkefni, þar sem fjármunir og vinnuafl til

uppbyggingar eru af skornum skammti. Svo er ekki

bara hér á landi, þannig er það einnig hjá

systurfélögum okkar um allan heim. Þess vegna fylgir 

því ánægjutilfinning að sýna erlendum leyfishöfum

sem koma í heimsókn í Skeljanes félagsaðstöðuna nú, 

eftir að aðgerðum nýrrar stjórnar ÍRA lauk innanhúss

í septembermánuði síðastliðnum.

Fjarskiptaaðstaðan hefur ákveðna sérstöðu þar sem

hún er kallar á öðruvísi uppbyggingu heldur en önnur

rými félagsaðstöðunnar – sem oft þarfnast aðeins

innsetningar húsgagna og þá þarf ekki að hafa frekari

áhyggjur. Fjarskiptaaðstaðan er á hinn bóginn búin

hlutum tæknilegs eðlis sem kosta peninga og taka

gjarnan breytingum með tækninni eins og menn

þekkja. Þá er meðallíftími loftneta hér á landi styttri

en víða annars staðar sem hefur í för með sér

nauðsynlegt viðhald (með tilheyrandi kostnaði).

Almennt séð má greina hlutverk fjarskiptaaðstöðu

og félagsstöðvar í nokkra þætti:

1) Að þjóna félagsmönnum. 

2) Að vera til kynningar. 

3) Að sinna neyðarfjarskiptum. 

4) Önnur not, önnur atriði.

Hér á eftir er stuttlega farið yfir hvern þátt.

1. Að þjóna félagsmönnum.

Þetta hlutverk er fyrirferðarmest. Hér undir flokkast

nánast allar tegundir notkunar sem skiptast einkum í

tvennt, þ.e. notkun á opnunarkvöldum og notkun utan 

opnunarkvölda. 
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Fjarskiptaaðstaða ÍRA

Jónas Bjarnason, TF3JB

Félagsmenn eru almennt ánægðir með gagngera breytingu og

nýtt útlit á fjarskiptaaðstöðu TF3IRA sem kynnt var þann 20.

september síðastliðinn. Ljósmynd: TF3JB.

Fjarskiptaaðstaða TF3IRA séð í austurátt. Ljósmynd: TF3JB.
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Kallmerkið TF3IRA er almennt notað á

opnunarkvöldum, en TF3W utan opnunar kvölda í

alþjóðlegum keppnum sem yfirleitt eru haldnar um

helgar. Önnur kallmerki félagsins eru fyrir sérhæfðari

not, svo sem TF3HQ og TF3YOTA. Notkun

fjarskiptaaðstöðu utan opnunarkvölda vegna óska

félagsmanna að gera tilteknar tilraunir og/eða

athuganir, falla hér einnig undir. 

Til að þjóna félagsmönnum sem best skipar stjórn

hverju sinni stöðvarstjóra sem er ábyrgur fyrir rekstri

hennar. Hlutverk hans er m.a. að sjá til þess að stöðin

sé ætíð tilbúin til notkunar, að teknu tilliti til þeirra

tækja, búnaðar og loftneta sem hverju sinni eru til

ráðstöfunar.

Kennsluhlutverk félagsstöðvarinnar var útfært á

nýjan hátt í vetrardagskrá ÍRA 2018. Þá var kynnt til

sögunnar nýtt námskeið „Fyrstu skrefin; farið í loftið

með leiðbeinanda“. Námskeiðið er hugsað til að

hjálpa leyfishöfum sem eru með nýtt eða nýlegt

leyfisbréf til að byrja í loftinu. Hugmyndin er að

skapa andrúmsloft sem er afslappað þar sem menn

geta spurt spurninga og prófað sig áfram með

reyndum leiðbeinanda og öðlast öryggi til að fara í

loftið. Farið er yfir grundvallaratriði, s.s.

reglugerð-ina og viðauka hennar, uppsetningu

stöðvar og loftnets, tæknileg öryggisatriði, mikilvægi

þess að hlusta, skráningu í fjarskiptadagbók o.m.fl.

Námskeiðið er tvískipt og síðar ráða þátttakendur

ferðinni og spyrja spurninga og fá sýnikennslu í því

sem þeir óska til að öðlast öryggi í fjarskiptum upp á

eigin spýtur. Þessi nýjung hitti í mark og eru í boði tvö 

samskonar námskeið á vetrardagskrá 2019.

Miðað er við að fjarskiptaaðstaðan og búnaður

hennar sé aðgengilegur öllum félagsmönnum – þ.m.t.

handhöfum hlustmerkja félagsins. Á

opnunarkvöldum er hugmyndin að hafa a.m.k. eitt

viðtæki fjarskiptaaðstöðunnar stillt á hlustun á

innanlandstíðninni 3637 kHz, annarsvegar og

145.500 MHz og endurvarpa á 145.650 MHz,

hinsvegar.

2. Kynningarhlutverk.

Kynningarhlutverkið er í meginatriðum þrískipt:

1) Almennt, gagnvart félagsmönnum ÍRA.

2) Gagnvart áhugasömum einstaklingum sem

heimsækja Skeljanes til að kynna sér áhugamálið, 

þ.m.t. verðandi leyfishöfum sem sækja námskeið

félagsins til amatörprófs og yngra fólki, m.a.

nemendum á ýmsum skólastigum.

3) Gagnvart öðrum gestum. Hér eru inni í myndinni

m.a. erlendir leyfishafar sem farið hefur fjölgandi

með vaxandi ferðamannastraumi. Ennfremur

fellur hér jafnframt undir fjölmiðlafólk.

Til að rækja kynningarhlutverk sitt, þarf félagsstöðin

ætíð að vera til reiðu fyrir félagsmenn og gesti á

fimmtudagskvöldum sem er almennur opnunartími í

Skeljanesi. Miklu skiptir að fjarskiptaherbergi sé

haldið hreinu og snyrtilegu. 

Gestum og áhugasömum um starfsemi

radíóamatöra leikur oft forvitni á að heyra hvernig

fjarskiptin fara fram. Þáttur í að ná þessu markmiði er

að gestir (og aðrir) geti fylgst með fjarskiptunum í

félagsstöðinni. Stöðvar þurfa því að vera tengdar við

borðhátalara svo fylgjast megi með fjarskiptum, hvort 

heldur er á morsi, tali eða öðrum tegundum

útgeislunar.

Gott dæmi um kynningarhlutverkið sem flestum

finnst hvað mest forvitnilegt, er að búnaður

stöðvarinnar sé virkur til fjarskipta um gervitungl

radíóamatöra. Félagið býr yfir öflugum búnaði að

þessu leyti sem ekki hefur verið tengdur síðustu ár, en

verður gangsettur á ný í sumar (2019). Undir þessum

lið er mjög vinsælt að skýra frá og stilla viðtæki inn á
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QSL kort félagsstöðvarinnar, TF3IRA og TF3W. Kortin eru

litskrúðug og glæsileg.

QSL kort félagsstöðvarinnar, TF3HQ. Kortið er hefðbundin hönnun.
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þær tíðnir sem vitað er að alþjóðlega geimstöðin

notar, en yfirleitt eru 1-3 radíóamatörar um borð í

stöðinni hverju sinni.

3. Neyðarfjarskipti.

Þriðja hlutverkið er í reynd ætíð til staðar – allt árið

um kring. Ljóst er, að til þess að rækja megi þetta

hlutverk af alvöru þarf félagið t.d. að kaupa færanlega 

rafstöð/rafstöðvar með tilheyrandi eldsneytisaðstöðu

o.s.frv. Þá er ekki síður mikilvægt að standa fyrir

þjálfun áhugasamra félagsmanna í neyðarfjarskiptum

í samráði við hjálparaðila og stjórnvöld, enda gerir

ríkjandi reglugerð kröfur um aðstoð radíóamatöra við

stjórnvöld og almenning við hættuástand. 

Stór hluti félagsmanna ÍRA hefur áhuga, þekkingu

og reynslu af fjarskiptum í hjálparsveitum af ýmsu

tagi. Neyðarfjarskipti sem málaflokkur, komust á ný á 

dagskrá starfsárið 2009/10 þegar samþykkt var á

stjórnarfundi þann 11. ágúst 2009 erindisbréf fyrir

neyðarfjarskiptastjóra. Lítið gerðist í málinu næstu

tvö árin eða til 1. desember 2011 þegar Víðir

Reynisson, deildarstjóri hjá Almannavarnadeild RLR 

var fenginn í Skeljanes til að kynna afstöðu

embættisins til neyðarfjarskipta. Umræður urðu síðan 

í stjórn um málaflokkinn út það ár (2011). Þær leiddu

m.a. til þess, að stjórn skipaði 6 manna starfshóp til að 

gera tillögur um neyðarfjarskiptastefnu félagsins 17.

september 2012. 

Starfshópurinn kynnti hugmyndir sínar á

félagsfundi 2. maí 2013 og skilaði formlegum

tillögum til stjórnar 12. maí 2013. Tillögur

starfshópsins eru birtar á bls. 153-154 í Ársskýrslu

ÍRA 2012-2013. Skýrslan er vistuð á heimasíðu ÍRA.

Þegar þetta er skrifað í árslok 2018, er greinarhöfundi

ekki kunnugt um að margt hafi gerst í málaflokknum

á þeim tíma sem liðinn er síðan. Tekið skal fram, að

það gerir málaflokkinn ekkert minna áríðandi.

4. Önnur not, önnur atriði.

Hér undir falla önnur not sem ekki eru nefnd að ofan.

3. FJARSKIPTAAÐSTAÐAN 

Hér að framan er i stuttu máli settur fram og skoðaður

sá „rammi“ sem undirritaður sér fyrir sér hvað varðar

notkun fjarskiptaaðstöðunnar. Starfsemin er félaginu

og félagsmönnum mikilvæg, þar sem hún er í raun eitt 

af þeim „verkfærum“ sem félagið getur notað til

uppfræðslu og kynningar á áhugamálinu. Jafnframt er 

ljóst, að þetta er ekki verkefni sem unnið er að einu

sinni og síðan er lokið, heldur er þetta verkefni sem

sífellt er í endurskoðun og til uppfærslu líkt og

fjarskiptatæknin sjálf sem er í stanslausri þróun.

Það rifjast upp við þessi skrif það stórvirki þegar

Stefán Arndal, TF3SA hafði forgöngu um fjársöfnun

á meðal félagsmanna til kaupa á nýjum RF magnara

fyrir félagsstöðina í febrúar 2013. Það kom síðan í

hlut undirritaðs sem fráfarandi formanns á

stjórnarskiptafundi í maí 2013 að afhenda

söfnunarfjárhæðina, 268 þúsund krónur sem voru

gefnar af 18 félagsmönnum,  til viðtakandi stjórnar. Í

framhaldi voru fest kaup á Yaesu VL-1000 Quadra

magnara sem er 1kW á HF og 50 MHz.
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Mynd frá námskeiðinu „Fyrstu skrefin; farið í loftið með leiðbein -

anda“ sem haldið var í Skeljanesi 17.11. og 13.12. Frá vinstri:

Mathías Hagvaag TF3MH, Wilhelm Sigurðsson TF3AWS, Óskar

Sverrisson TF3DC leiðbeinandi og Þorvaldur Bjarnason TF3TB.

Ljósmyndir: TF3JB.

Góðir gestir í Skeljanesi 20. október 2018. Frá vinstri: á vinstri:

Merja Koivaara OH1EG formaður landsfélags finnskra

radíóamatöra, SRAL, Sini Koivaara OH1KDT dóttir Merju og

Erik Finskas OH2LAK. Ljósmynd: TF3JB.

Myndin er af Yaesu 

Quadra System

VL-1000 RF

magnara sem er

eins og sá sem

félagið eignaðist

2013. Undir

magnaranum er

Yaesu Quadra

VP-1000 aflgjafi.
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Velunnarar félagsins hafa ennfremur gefið húsgögn

og fleira í fjarskiptaherbergi félagsins, en framlag í

formi sjálfboðavinnu er ekki síður dýrmætt fyrir

félagið og ætíð bregðast menn vel við þegar leitað er til

þeirra með aðstoð. Í þessu sambandi ber að nefna það

stórvirki þegar fluttur var á staðinn og settur var upp

nýr turn og einsbands 4 elementa Yagi loftnet fyrir 14

MHz í Skeljanesi helgina 24.-25. nóvember 2018. Það

var Georg Magnússon, TF2LL sem gaf turrninn og

endursmíðað loftnet fyrir íslenskar aðstæð ur, auk

verðmætrar aðkomu þeirra Ólafs B. Ólafssonar,

TF3ML, Þórðar Adolfssonar, TF3DT, Jóns Gunnars

Harðarsonar, TF3PPN, Baldvins Þórarinssonar,

TF3-Ø33 og Ásgeirs Bjarnasonar. Félagið mun lengi

búa að rausnarlegu framlagi þeirra.

4. AÐ LOKUM

Í þessari samantekt hefur verið tæpt á nokkrum

meginatriðum er varða fjarskiptaaðstöðu ÍRA sem

undirritaður telur mikilvæg. Það er von mín að það

sem hér hefur verið skrifað sé nýjum leyfishöfum til

upplýsingar og þeim eldri e.t.v. til upprifjunar. Það fer 

fel á því að enda þessa hugleiðingu á skrifum

Kristjáns Benediktssonar, TF3KB, þáverandi

formanns ÍRA undir fyrirsögninni „Félagsstöðin“

sem birtist í CQ TF 1. tbl. 1975. Skrif Kristjáns eiga í

raun sama erindi við félagsmenn ÍRA í dag og fyrir 44 

árum. Hér er birtur hluti úr grein hans í CQ TF.

„Félagsstöðinni okkar, TF3IRA, jókst mjög tækja -

kostur á síðasta ári (1974). “Transceiverinn”, Ken -

wood TS-520, gaf okkur möguleika á SSB, sem við

höfðum ekki áður, auk þess, sem hann er miklu

hentugri í notkun, en gömlu Collins tækin. RTTY

tækin komu okkur í fjarritvélarsamband við um -

heim inn, fyrstri íslenskra amatörstöðva. SSM

Europa “Transverterinn”, sem nú er tengdur við

Collins tækin, kom okkur í samband við umheiminn

gegnum gervitunglin Oscar 6 og 7. Ekki má í því

sambandi gleyma gervitunglaloftnetunum, sem

Axel, TF3AX, smíðaði. Félagsstöðin okkar gefur nú

orðið fjölbreyttari möguleika, en nokkur önnur ís -

lensk amatörstöð. Enn þá vantar þó mikið, og mörg

skemmtileg verkefni bíða. Í sameiningu getum við

ráðist í stærri hluti en nokkur einn okkar gæti látið sér 

dreyma um. Við njótum betri fyrirgreiðslu og vel -

vild ar allra aðila. Það er einungis undir okkur sjálfum 

komið, að hefjast handa og gera klúbbstöðina okkar

þannig úr garði að hún geti orðið sú miðstöð þekk -

ing ar, leikni, kunnáttu og aktívitets, sem við viljum

að einkenni komandi kynslóðir radíóamatöra á Ís -

landi. Köstum í eldinn kotungsins mælistiku, og

byggj um upp stöð á heimsmælikvarða, þar sem allir

geta fundið eitthvað við sitt hæfi, sjálfum sér og

öðrum til gagns og skemmtunar. Um það má alltaf

deila hvað eigi að ganga fyrir, þegar efnahagurinn er

takmarkaður. Það verður að ráðast af því, sem áhug -

inn segir hverju sinni, því hann verður að vinna með

okkur“.

Þessi orð TF3KB eru í fullu gildi enn þann dag í dag.

73 de TF3JB.
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Skeljanesi 24. nóvember. Nýi turninn kominn á sinn stað og Jón

Gunnar Harðarson TF3PPN gengur frá festingum Yagi loftnetsins

efst í turninum. Þórður Adolfsson TF3DT er á fjarstýringunni og

gætir þess að ekkert hreyfist úr stað. Ljósmynd: TF3JB.

Kenwood TS-520 eins og sá sem félagið eignaðist árið 1974.

Ljósmynd: RixPix.

 Er stöðin hætt að tengjast tölvunni?

Microsoft fyrirtækið uppfærir Windows 10 stýri -

kerfið í janúarmánuði í útgáfu 1809 úr 1803. Þetta

varðar þá leyfishafa sem eru með tölvutengda

fjarskipta stöð. Við uppfærsluna detta gjarnan út

reklar (e. driver) fyrir stöðvarnar sem lýsir sér í því

að tölvan hættir að finna stöðina. Einföld lausn er

að sækja rekla á heimasíðu framleiðanda stöðvar -

innar og setja upp á nýtt og þá er allt komið í lag.

Aðgæta þarf að bæði „com-port“ og hljóðkort gætu 

hafa fengið ný nöfn við uppfærsluna.

73 de TF1A.
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1. Inngangur

Samantekt þessi byggir á erindi sem flutt var í

félagsaðstöðu ÍRA í Skeljanesi 4. nóvember 2018

undir heitinu Reglugerðarumhverfi radíóamatöra á

Íslandi í 70 ár og WRC-19. Tilefnið var, að árið á

undan (2017) voru liðin 70 ár frá útgáfu Reglna um

radió-leyfi áhugamanna sem gefnar voru út af Póst-

og símamálastjórninni þann 7. febrúar 1947. Vert er

að geta þess, að ÍRA var stofnað rétt tæpu hálfu ári

fyrr, eða þann 14. ágúst 1946. Til að öðlast

amatörleyfi þarf einstaklingur að standast próf hjá

Póst- og fjarskiptastofnun í rafmagns- og radíófræði,

innlendum og alþjóðlegum reglum og aðferðum í

viðskiptum, auk helstu atriða í lögum um fjarskipti og 

reglugerð um radíóamatöra. Stofnunin gefur út leyfis -

bréf með sérstöku kallmerki til þeirra sem

standast kröfur því til staðfestingar.

Íslenskt leyfisbréf gildir nánast um allan

heim á gagnkvæmnisgrunni. Það sama á

við um ríkisborgara annarra þjóðríkja sem

eru leyfishafar og óska að nýta rétt sinn til

fjarskipta í tíðnisviðum radíóamatöra hér á

landi. Fjöldi radíó amatöra í heiminum í dag 

er um 4 milljónir og hér á landi höfðu verið

gefin út nær 500 leyfisbréf á 70 ára

afmælisári íslensku reglugerðarinnar, árið

2017. Þess má geta, að amatör radíó er eina

áhugamálið sem hefur réttarstöðu

samkvæmt alþjóðasamningum.

2. Reglugerðarumhverfið

„Reglugerðin“ er eitt þeirra gagna sem ætíð 

er innan seilingar í fjarskiptaaðstöðu hvers

radíóamatörs. Leyfis hafar eru meðvitaðir

um mikilvægi reglu gerðar innar enda

heldur hún utan um þær heimildir sem þeim 

eru veittar. Þótt reglugerðin sé svo gott sem

„meitluð“ í stein, er oftast möguleiki að

sækja um sérheimildir til skemmri tíma

þegar tilraunir kalla á slíkt. Reglugerðin

tryggir, að allir leyfishafar eru jafnir

gagnvart ákvæðum hennar. Íslenska

reglugerðin er eins/svipað upp byggð og

reglugerðir sem ná yfir starfsemi

radíóamatöra annarsstaðar í heiminum.

Minni háttar frávik eru á milli landssvæða, IARU

Svæða I, II og III. Þessi frávik eiga sér oftast

sögulegar forsendur og hafa óveruleg áhrif einstaka

leyfishafa. Auðvelt er að kynna sér þennan mun á

netinu, sem einkum varðar tíðni- og aflmörk í

ákveðnum tíðnisviðum. Þetta fyrirkomulag er í eðli

sínu íhaldssamt sem hefur reynst vel. Nýir leyfishafar

átta sig yfirleitt fljótt á kostunum þess þegar kynnast

uppbyggingu þess. Sem dæmi, byggir grundvöllur

tíðnistofns reglugerðar-fyrirkomulagsins á

samþykktum tíðniákvörðunarráðstefna

Alþjóða-fjarskiptasambandsins (ITU). CEPT og

EEC, sem er samstarfsvettvangur Evrópuríkja um

póst og fjarskipti og kemur jafnframt inn í þessa

mynd.
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Reglugerðarumhverfi radíóamatöra í 70 ár

Jónas Bjarnason, TF3JB

Einar Pálsson TF3EA var handhafi leyfisbréfs nr. 1 á Íslandi og fyrsti formaður

ÍRA. Ljósmynd: Pétur Thomsen TF3PT.
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3. Reglugerðir í 70 ár

Reglur, sérreglur og reglugerðir um starfsemi radíó -

amatöra sem settar hafa verið síðastliðin 70 ár eru níu

talsins, samanber upplýsingar í meðfylgjandi töflu 1.

4. Innihald reglugerða

Reglugerð um starfsemi radíóamatöra tekur á flestum

mikilvægustu atriðunum sem varða handhafa

leyfisbréfa amatörleyfa og kveður á um réttindi og

skyldur leyfishafa, samanber töflu 2.

5. Helstu breytingar í 70 ár; reglugerðir, reglur og

sérheimildir

Í töflu 3 eru raktar í tímaröð, helstu breytingar sem

orðið hafa (að mestu) við uppfærslu reglugerðarinnar

á tímabilinu 1947–2018. Hafa þarf í huga, að

uppfærsla heimilda er stundum gerð beinlínis án

uppfærslu í reglugerð (eða viðauka).

6. Umsóknir um auknar heimildir á árinu 2018

Stjórn ÍRA sendi tvö erindi til Póst- og

fjarskiptastofnunar á árinu 2018 er varða tíðnimál.

Það fyrra var sent þann 5. október og var beiðni um

fullt afl (1kW) á 50 MHz fyrir G-leyfishafa og 100W

fyrir N-leyfishafa. G-leyfishafar hafa í dag 100W

aflheimild og N-leyfishafar 50W aflheimild á 6

metrum á víkjandi grunni. Formlegt svar hafði ekki

borist félaginu þegar þetta er ritað, 28.12.2018.Síðara

erindið var sent til stofnunarinnar þann 8. október.

Það var beiðni um rýmkun tíðniheimildar á 70 MHz. Í 

formlegu svari stofnunarinnar var samþykkt að

rýmka fyrri tíðniheimild úr 70.000-70.200 MHz í

70.000-7.250 MHz. Þá var almenn tilraunaheimild á

70 MHz framlengd til 31.12.2020. Í þakkarerindi til

stofnunarinnar, fagnaði stjórn ÍRA þessari niðurstöðu

sem væri einkar mikilvæg fyrir þá leyfishafa sem

stunda tilraunir í sviðinu.

7. Umsóknir um auknar heimildir á árinu 2019

Nokkur erindi sem varða beiðnir um auknar heimildir

til Póst- og fjarskiptastofnunar eru í undirbúningi hjá

stjórn félagsins. Þrjár hafa verið formaðar þegar þetta

er ritað, sbr. töflu 4.

8. WRC 2019

Tíðniákvörðunarráðstefna Alþjóðafjarskiptasam -

bands ins (ITU), World Radiocommunication Con -

ference 2019 (WRC 2019) verður haldin í

Egyptalandi 28. október til 22. nóvember 2019.

Ráðstefnur af þessu tagi eru haldnar á 3-4 ára fresti og

skipta radíóamatöra miklu máli líkt og aðra notendur

þráðlausra fjarskipta.Samþykkt hefur verið að taka

grunntillögu IARU um  6 metra bandið til umfjöllunar 
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Sigrún Gísladóttir TF3YL var fyrsti kvenamatörinn á Íslandi.

Hún var handhafi leyfisbréfs nr. 62 sem var gefið út 22. janúar

1971. Ljósmynd: Kristján Magnússon TF3KM.

1947 Reglur um radió-leyfi áhugamanna

1963 Sérreglur um radíóleyfi áhugamanna

1966 Reglur um radíóleyfi áhugamanna

1970 Reglur um radíóleyfi áhugamanna

1977 Reglugerð nr. 193/1977

1981 Reglugerð nr. 625/1981

2002 Reglugerð nr. 298/2002

2004 Reglugerð nr. 348/2004

2017 Reglugerð nr. 1306/2017 um br. á reglugerð nr. 
348/2004

Tafla 1. Reglugerðir um starfsemi radíóamatöra 1947–2017.

Skilgreina kröfur til leyfisveitinga

Skilgreina heimildir leyfishafa

Skilgreina prófkröfur

Gera kröfur um að lagnir og tækjabúnaður þarf að vera í
samræmi við reglur um raforkuvirki og í samræmi við ákvæði 
alþjóðaradíóreglugerðarinnar

Skilgreina fyrirkomulag á úthlutun kallmerkja og not þeirra

Gera kröfur um um innihald viðskipta, aðstoð við stjórnvöld
og almenning við hættuástand, og þagnarskyldu

Gera kröfur um aðgang að búnaði leyfishafa og um aðstoð
við leit að truflunum frá stöðvum radíóamatöra

Tafla 2. Efnisatriði sem ber hæst í reglugerðum um starfsemi

radíóamatöra.

A. Beiðni um uppfærslu á viðauka reglugerðarinnar,
m.a. leiðrétting á skráðri aflheimild á 7100-7200
kHz úr 100W í 1kW ásamt uppfærslu á heimild á
víkjandi grunni í heimild á ríkjandi grunni.

B. Beiðni um uppfærslu á heimild á 60 metra bandi;
5351,5-5366,5 kHz; hvorutveggja á tíðnisviði og
afli.

C. Beiðni um heimild til að mega nota allt að 1,5kW í
tilgreindum alþjóðlegum keppnum.

Tafla 4. Umsóknir um auknar tíðni- og aflheimildir í vinnslu.
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á WRC 19 Hún miðar að því að fá tíðnisvið í kringum

50 MHz samþykkt á IARU Svæði 1 – sem myndi

standast á við 6 metra tíðnisviðin í Svæðum II og

Svæðum III.Miðað við stöðu mála í lok október 2018, 

hefur þessi málaleitan mætt andstöðu fulltrúa

nokkurra þjóðríkja f þeim 193 sem eiga aðild að ITU

og sendinefndir á WARC 19. Í ljósi þessa, hafa tvær

tillögur verið formaður til lausnar þessarar stöðu. Sú

fyrri gerir ráð fyrir 2 MHz í 50-52 MHz tíðnisviðinu á

víkjandi grundvelli. Sú síðari, miðar við 500 kHz á

50.000-50.500 MHz á ríkjandi grundvelli

annarsvegar, og 1.5 MHz á 50.500-52.000 MHz á

víkjandi grundvelli hinsvegar. Hvor tillagan sem

næði fram myndi bæta stöðuna frá því sem nú er.

9. Lokaorð

Bestu þakkir til þeirra sem aðstoðað hafa við

samantekt þessa efnis, þ.á.m. starfsmenn Póst- og

fjarskiptastofnunar. Ennfremur þakkir til Sigurbjörns

Þórs Bjarnasonar, TF3SB, fyrir aðstoð við mynd -

vinnslu ljósmynda.

73, Jónas Bjarnason, TF3JB.
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1964 Heimild veitt fyrir aðgangi að 80 metra bandi; 3500-3550 kHz.
Heimild veitt til að sækja um leyfi til takmarkaðrar  notkunar hreyfanlegra stöðva utan heimilis; /P leyfi.

1970 Heimild veitt fyrir nýjum leyfisflokki, nýliðaleyfi. Tímabundið leyfi til 3 ára, óendurnýjanlegt.
Nýliðaleyfi voru gefin út til þeirra sem stóðust próf til nýliðaleyfis. Starfsemi þeirra var á ábyrgð ÍRA.

1977 Heimild veitt fyrir rýmra tíðnisviði á 80 metra bandi og RTTY og SSTV tegundum útgeislunar.
Árleg leyfisgjöld til P&s voru lögð niður frá 1. janúar; á móti komu hærri leyfisbréfsgjöld.

1981 Heimild veitt fyrir 160 metra bandi.

1985 Takmörkuð heimild veitt fyrir 50-52 MHz á 6 metra bandi.

1987 Heimild veitt fyrir aðgangi á svokölluðum „WARC böndum“; á 10, 18 og 24 MHz.

2001 Kröfur um hraða í sendingu/viðtöku morsmerkja í prófi til amatörleyfis lækkaðar í 25 stafi á mínútu.

2002 Heimild fyrir 50-52 MHz á 6 metra bandi færð í viðauka reglugerðarinnar.
Heimild veitt fyrir auknum aðgangi að 80 metra bandi; upp í í 3800 kHz.
Aukið afl heimilað á 160-10 metra böndum.
Aukið afl og tíðnisvið heimilað til nýliðaleyfishafa.
Heimild veitt fyrir nýjum tíðnisviðum á GHz böndum.
CEPT og HAREC kröfur taka gildi.

2004 Krafa um sendingu/viðtöku morsmerkja í prófi til amatörleyfis felld niður.
T-leyfishöfum heimilað að sækja um uppfærslu í G-leyfi.

Heimild veitt fyrir starfsemi lærlinga.
Ákvæði tekur gildi sem opnar á heimild til að veita tímabundið aukið afl.
Heimild veitt fyrir aðgangi að 40 metra bandi; 7100-7200 kHz á víkjandi grunni.

2007 Heimild veitt fyrir aðgangi að 60 metra bandi; 5260-5410 kHz á sex tilgreindum tíðnum.
Heimild veitt fyrir aðgangi að 160 mera bandi; 1850-1900 kHz í alþjóðlegum keppnum (á 10W afli).

2009 Heimild veitt fyrir aðgangi að 40 metra bandi; 7100-7200 MHz á fullu afli á ríkjandi grunni.

2010 Heimild veitt fyrir aðgangi að 600 metra bandi; 493-510 kHz á A1A tegund útgeislunar.
Heimild veitt fyrir tímabundin aðgangi að 4 metra bandi; 70.000-70.200 MHz.

2011 Heimild veitt fyrir fullu afli á 160 metra bandi; 1850-2000 kHz í tilgreindum alþjóðlegum keppnum.

2013 Heimild veitt fyrir aðgangi að 630 metra bandi; 472-479 kHz (600 metra heimild felld niður frá sama tíma).

2015 Heimild veitt fyrir aðgangi að 60 metra bandi; 5351,5 til 5266,5 kHz á víkjandi grunni.

2017 Svæðabundin kallsvæðaskipting lögð niður.
Kröfur um fyrirkomulag kallmerkja N-leyfishafa lagðar niður.

2018 Heimild veitt fyrir tímabundnum auknum aðgangi að 4 metra bandi; 70.000-70.250 MHz.

Tafla 3. Helstu breytingar sem orðið hafa við (að mestu) við uppfærslu reglugerðarinnar 1947-2018. 

QSL kort frá árinu 1947. Kortið staðfestir samband Ásgeirs

Magnússonar TF3AB við W7JRC frá 13. desember það ár á morsi 

á 14 MHz. 
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Radíóamatörum stendur til boða að sækja um DXCC

viðurkenningarskjal þegar náðst hafa staðfest sam -

bönd við a.m.k. 100 DXCC einingar/lönd.1 Í boði eru

19 grunn-viðurkenningar,2 auk skráningar á heiðurs -

lista og DE Soto Cup heiðursbikar. DXCC eru þekkt -

ustu og eftirsóttustu viðurkenningar radíó amatöra.

Útgef andi er ARRL, landsfélag radíó amatöra í

Banda ríkjunum. Í boði eru 4 sérgreindar viður kenn -

ingar eftir tegund útgeislunar, 12 eftir tíðniböndum og 

3 samkvæmt öðrum kröfum, samanber töflur 1-3.

DXCC HONOR ROLL. Heiðurslisti DXCC er

tvennskonar, þ.e. #1 Honor Roll og Honor Roll. Á

fyrrnefnda listann fá þau kallmerki skráningu sem

náð hafa staðfestum samböndum við allar DXCC

einingar/lönd á núgildandi landalista DXCC (e.

current entities). Á síðarnefnda listann fá þau

kallmerki skráningu sem ná þeim árangri að vera með

a.m.k. 10 einingar/lönd frá toppnum. (Til skýringar,

ef 340 einingar/lönd eru á núgildandi landalista fá þau 

kallmerki skráningu á Honor Roll sem hafa a.m.k.

331 einingar staðfestar). Skráningar á Honor Roll

listann eru flokkaðar eftir Mixed, Phone, CW og

Digital.

DESOTO CUP. Glerbikarinn er í boði fyrir þann

leyfishafa sem sýnir bestan árangur í DXCC

Challenge þann 31. desember ár hvert. DeSoto
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DXCCviðurkenningar fyrir radíóamatöra

Jónas Bjarnason, TF3JB

MIXED Allar mótunartegundir; sambönd frá 15.11.1945. 
Almenn viðurkenning sem sem sækja má um þótt leyfishafi hafi ekki náð að safna staðfestum samböndum á tiltekinni 
tegund mótunar. Þeir sem hafa fengið útgefið „Mixed“ DXCC geta t.d. notað þau sambönd áfram til að sækja um
viðurkenningarskjal fyrir tilgreinda mótun þegar safnast hafa 100 staðfest sambönd (eða fleiri). 

PHONE Allar mótunartegundir á tali; sambönd frá 15.11.1945. Sérákvæði gilda um „cross-mode“. 
Viðurkenning fyrir a.m.k. 100 staðfest QSO á USB, LSB, AM, FM eða öðrum tegundum útgeislunar á tali. SSTV
sambönd flokkast með þessari viðurkenningu.

CW Sambönd á morsi eftir 1.1.1975; fyrir 31.12.1974 flokkast sem MIXED. Sérákvæði gilda um „cross-mode“. 

Viðurkenning fyrir a.m.k. 100 staðfest QSO á morsi. Sambönd eru gild frá og með 1. janúar 1975 eða síðar.
Sambönd fyrir þá dagsetningu eru talin með „Mixed“.

DIGITAL Allar mótunartegundir stafrænnar mótunar; sambönd frá 15.11.1945. 
Til þeirra teljast m.a. RTTY, PSK-31, JT65, allar mótunartegundir eingöngu véltækar (e. machine-readable) og allar
mótunartegundir sem notast við hljóðkort í tölvu (undanskilið „digital voice“ sem flokkast til PHONE. 

Tafla 1. DXCC viðurkenningar í boði, sérgreindar eftir tegund útgeislunar.

160 m Sambönd á 160 m gilda frá 15.11.1945.

80 m Sambönd á 80 m gilda frá 15.11.1945.

40 m Sambönd á 40 m gilda frá 15.11.1945.

30 m Sambönd á 30 m gilda frá 15.11.1945.

20 m Sambönd á 20 m gilda frá 15.11.1945.

17 m Sambönd á 17 m gilda frá 15.11.1945.

15 m Sambönd á 15 m gilda frá 15.11.1945.

12 m Sambönd á 12 m gilda frá 15.11.1945.

10 m Sambönd á 10 m gilda frá 15.11.1945.

 6 m Sambönd á 6 m gilda frá 15.11.1945.

 2 m Sambönd á 2 m gilda frá 15.11.1945.

70 cm Sambönd á 70 cm gilda frá 15.11.1945.

Tafla 2. DXCC viðurkenningar í boði, eftir böndum.

1  ARRL gefur út DXCC landalista sem er birtur/uppfærður á heimasíðu ARRL.

2  DXCC byrjar sem grunnviðurkenning fyrir 100 einingar/lönd. Eftir því sem safnast fleiri lönd má sækja um uppfærslur. Þær eru í

formi sérstakra viðurkenningarmiða (e. endorsement stickers) sem eru límmiðar og margir festa á grunnskjalið. 
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bikarinn dregur nafn sitt af Clinton B. DeSoto, sem

var höfundur greinarinnar How to Count Countries

Worked A new DX Scoring System sem birtist í

októberhefti QST árið 1935 og er grundvöllur DXCC

viðurkenninga ARRL. Sérstakar heiðursorður eru í

boði fyrir 2. og 3. sæti. 

DXCC HEILDARSTAÐA TF STÖÐVA

Alls voru 17 íslensk kallmerki með skráningu á

DXCC lista ARRL í árslok 2018; þar af eru 14 með

virka skráningu.

Íslenskar stöðvar eru með skráningu á 15 af 19

DXCC viðurkenningum sem eru í boði, samanber töflu 

4. Þegar þetta er skrifað í ársbyrjun 2019 hefur engin

íslensk stöð enn fengið útgefið DXCC á 6 metrum, 2

metrum, 70 sentímetrum eða um gervi tungl.

Yngvi Harðarson, TF3Y er eini íslenski leyfis -

hafinn með skráningu á heiðurslista, DXCC HONOR

ROLL, MIXED. Yngvi var með alls 343 DXCC
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SATELLITE Sambönd um gervitungl gilda frá 1.3.1965. Á QSL korti þarf að koma fram að samband sé um gervitungl.

Þessi sambönd er ekki hægt að nota til uppfærslu á öðrum viðurkenningum.

Viðurkenning fyrir a.m.k. 100 staðfest QSO. Á QSL korti þarf að koma fram að samband sé um gervitungl.
Þessi sambönd er ekki hægt að nota til uppfærslu á öðrum viðurkenningum. Þessi viðurkenning er sér á

báti, þannig að t.d. er ekki í boði skráning á heiðurslista.

FIVE-BAND DXCC Staðfest sambönd við 100 gildar (e. current) DXCC einingar á 80, 40, 20, 15 og 10 metrum. Niður-felldar

einingar (e. deleted) gilda ekki. Sambönd fyrir 5BDXCC gilda frá 15.11.1945.
5BDXCC viðurkenning er í boði þegar náðst hafa staðfest sambönd við 100 núgildar (e. current) DXCC
einingar á sérhverju eftirtalinna banda: 80, 40, 20, 15 og 10 metrum. Niðurfelldar einingar (e. deleted) gilda
ekki. Þegar leyfishafi hefur uppfylt kröfur fyrir 5BDXCC er í boði að sækja um sérstakar uppfærsluplötur (e.
endorsement plates) fyrir 160, 30, 17, 12, 6 og 2 metra. Auk viðurkenningarskjals, er í boði að sækja um
veglegan veggskjöld úr harðviði. Uppfærslumiðar (e. endorsement stickers) eru ekki í boði fyrir 5BDXCC

viðurkenningarskjalið.

CHALLENGE Staðfest sambönd við a.m.k. 1000 DXCC bandeiningar (e. band-entities) á hvaða bandi sem er á 160, 80,

40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 og 6 metrum.
Viðurkenningin er í boði þegar náðst hafa staðfest sambönd við a.m.k. 1000 DXCC bandeiningar (e.
band-entities) á hvaða bandi sem er á 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 og 6 metrum. Staðfest sambönd
þurfa að vera við núgildar (e. current) DXCC einingar þar sem niðurfelldar einingar (e. deleted) gilda ekki.
Viðurkenningin er áletruð og í formi veglegs veggskjaldar úr marmaralíki. Hringlaga uppfærsluplata (e.
endorsement medallion) fylgir fyrir fyrstu 1000 bandeiningarnar, en sækja má um allt að þrjár uppfærslur,

þ.e. fyrir 1500, 2000 og 2500 einingar.

Tafla 3. DXCC viðurkenningar í boði, aðrar sérgreiningar.

Clinton B. DeSoto Challenge Cub er óneitanlega glæsilegur.

TF3Y er einn íslenskra leyfishafa með skráningu á heiðurslista

DXCC. Hér er Yngvi með með burðarstöð og loftnet í SOTA

sambandi sumarið 2018. Ljósmynd: Vilborg Hjartardóttir XYL. 
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einingar skráðar í lok árs 2018. Vart þarf að nefna að

þessi árangur er frábær enda mikil vinna því samfara

að ná inn á heiðurslistann.Hvað varðar aðrar

skráningar TF stöðva, þá hefur Þorvaldur Stefánsson,

TF4M fengið flestar einstakar DXCC viðurkenningar 

útgefnar, eða 14 af 19.

Greinarhöfundur er þeirrar skoðunar að fjölga muni 

í hópi íslenskra DXCC hafa á þessu nýja ári. Þetta er

sagt í ljósi fjölmargra fyrirspurna sem honum hafa

borist en samkvæmt því eru margir að skoða stöðuna.

Fram kom til dæmis í erindi Ólafs B. Ólafssonar,

TF3ML um 50 MHz bandið í Skeljanesi þann 6.

desember 2018, að hann vonast til að geta náð þeim

tiltölulega fáu samböndum sem upp á vantar hjá

honum á árinu (2019) til að ná DXCC í höfn á 6

metrum. Þetta er mjög spennandi, enda verður það

fyrsta DXCC viðurkenningin af því tagi til leyfishafa

hér á landi.

Þess má geta, að DXCC heildarstaða TF stöðva

birtist hverju sinni á baksíðu CQ TF. Næsta tölublað

(2. tbl. 2019) kemur út sunnudaginn 31. mars n.k.

DX kveðjur de TF3JB.

Tafla 4. Íslensk kallmerki sem fengið hafa DXCC viðurkenningu

31.12.2018 í stafrófsröð.

MIXED TF1A, TF2LL, TF3DC, TF3DT, TF3EK,
TF3G, TF3IRA, TF3JB, TF3MH, TF3SG,

TF3Y, TF4M, TF5B, TF8GX 

PHONE TF1A, TF3DT, TF3G, TF3IRA, TF3JB,

TF3SG, TF4M, TF5B, TF8GX

CW TF3DC, TF3G, TF3IRA, TF3JB, TF3SG,

TF3Y, TF4M, TF8GX 

DIGITAL TF1A, TF3DC, TF3DT, TF3EK, TF3IRA,

TF3JB, TF3MH, TF3Y, TF4M, TF5B

160M TF3SG, TF4M 

80M TF3JB, TF3SG, TF4M

40M TF2LL, TF3DT, TF3JB, TF3SG, TF4M,

TF5B, TF8GX 

30M TF3DC, TF3JB, TF3Y, TF4M, TF5B, 

20M TF1A, TF2LL, TF3DT TF3JB, TF4M,

TF5B, TF8GX

17M TF1A, TF2LL, TF3DC, TF3JB, TF3Y,

TF4M, TF5B, TF8GX

15M TF1A, TF2LL, TF3JB, TF4M, TF5B,

TF8GX

12M TF3DC, TF3JB, TF3Y, TF4M, TF5B,

TF8GX

10M TF2LL, TF3DC, TF3JB, TF4M, TF5B,

TF8GX

CHALLENGE TF3DC, TF3JB, TF4M, TF5B, TF8GX

5BDXCC TF3DC, TF3JB, TF3Y, TF4M
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 STOFNUN TALSTÖÐVASAFNS AÐ SKÓGUM

Safn fjarskiptatækja og búnaðar sem er hluti af

Samgöngusafninu að Skógum var formlega opnað

6. júní 2009. Um er að ræða safn fjarskiptatækja og

aukahluta sem Sigurður Harðarson (TF3WS) hefur 

safnað og afhenti safninu til eignar og varðveislu. 

Sigurður hefur, í samráði við safnstjóra, boðið

ÍRA að sett verði upp amatörstöð í safninu.

Hugmyndin er, að sett verði upp ca. 30-40 ára

gömul (eða eldri) lampatæki og síðan verði

félagsmönnum boðið að koma og virkja stöðina,

t.d. nokkrar helgar yfir sumarið. Þess má geta, að

félaginu stendur jafnframt til boða frí aðstaða fyrir

radíóvita í safninu.

Talstöðvasafn Sigga Harðar, TF3WS

(Heimild: Ársskýrsla ÍRA 2009-2010, bls. 33-34).
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Um nokkurra ára skeið hef ég velt fyrir mér kaupum á

sendiviðtæki sem hentaði sérstaklega vel til nota á

gönguferðum og í fjallgöngum. Flest mín tæki hefur

mér fundist of þung eða frumstæð, þ.m.t. þau sem hef

smíðað sjálfur. Í aðdraganda ferðar okkar hjónanna

um Hornstrandir árið 2009 setti ég saman tæki frá

Small Wonder Labs SW-80+ sem gefur 2W út á

Morse á 80m. Með þessu tæki hef ég notað með

LDG-Z100 Ultra loftnetsaðlögun. SW80+ tækið er

mjög létt og meðfærilegt en aðlögunartækið er svipað

að stærð og svo bætist við rafhlöðupakkinn 8 stk

NiMH Enelop rafhlöður.

Eftir skemmtilega reynslu frá Hornströndum þar

sem ég hafði þó nokkur sambönd innanlands ákvað ég 

að kaupa íhluti (kit) í ATS-3b sendiviðtækið frá

KD1JV sem á þeim tíma var ódýrt og þá heimsins

minnsta sendiviðtæki fyrir Morse og 80-15m og

virkar einnig á RTTY og PSK. Prentplatan er þannig

að hún hentar til að setja tækið í lófastóra Altoids

öskju. Það atvikaðist þó þannig að ég hef ekki enn

komið því í verk að setja tækið saman, aðallega vegna 

smæðar SMD íhlutanna og reynsluleysis af

samsetningu með svo smáum íhlutum.

Það eru ýmis önnur lítil og létt sendiviðtæki sem

komið hafa á markað undanfarin ár en ég sá ekki að

þau hefðu mikið umfram ATS-3b tækið. Það var svo

árið 2012 að sendiviðtækið KX3 kom fram hjá Ele -

craft en ég hef lengi hrifist af tækjum frá þeim fram -

leið anda sem hefur sérhæft sig í ósamsettum tækjum.

Sumarið 2012 hafði ég flutt inn notað K3 sendi -

viðtæki keypt af bandarískum amatör í 10w útgáfu.

KX3 sem er SDR tæki en með stjórntökkum eins og

hefðbundin tæki hlaut mjög góðar viðtökur bæði til

nota sem heimastöð en ekki síður sem farstöð enda

virkar það í ódýrustu útfærslu á öllum mótunum og

böndum frá 160m-6m og gefur út 15w. Þrátt fyrir

smæðina þá skákar viðtækið í KX3 flestum öðrum

tækjum í ýmsu tilliti. Ég ákvað að þetta tæki væri

kjörið fyrir þau not sem hafði hugsað ATS-3b tækið

fyrir en það sem stöðvaði mig var viðhorfið um að

kaupa ekki annað tæki fyrr en hefði a.m.k. sett saman

og prófað ATS-3b.

Það var svo árið 2016 að SDR sendiviðtækið KX2

fór í framleiðslu hjá Elecraft. Ég fylgdist vel með

umsögnum um tækið og bar saman við KX3 en KX2

er litli bróðir KX3 og virkar í ódýrustu útfærslu á

öllum mótunum og böndum frá 80m-10m og gefur út

12w. Viðtækið vinnur samfellt frá 0,5-32 MHz en

næmni þess er minni fyrir neðan 3 MHz. KX2 vigtar

ca. helming af þyngd KX3 og er áberandi minna í

umfangi eða 16,5 x 7,9 x 5,8 cm samanborið við 18,8

x 8,6 x 4,3 cm fyrir KX3. Viðtækið í KX2 er að ýmsu

leyti nánast jafnoki KX3 en með viðbótarsíu (e.

roofing filter) sem er í boði fyrir KX3 er styrksvið (e.

IMD Dynamic Range) í KX3 þó mun betra. Í miklu

styrksviði felst að sterk merki yfirkeyra síður viðtæk -

ið í KX3 en KX2 og KX3 nær betur að greina dauf

merki í námunda við sterk merki, sérstaklega á

Morse. Sá eiginleiki er þó ekki eins mikilvægur þegar

tækið er notað sem farstöð og þá yfirleitt með minni

loftnetum en við heimastöð. KX2 tækið notar líka

léttar innbyggðar Lithium (Li-ion) rafhlöður en KX3

rafhlöður af eldri NiMH tækni.

Eftir að hafa ígrundað málið í tæp tvö ár ákvað ég að 

slá til og festa kaup á KX2 tækinu til nota nú í sumar.

Það er sammerkt með KX2 og KX3 að það er hægt að

fá afburða góð innbyggð sjálfvirk loftnets aðlögunar -

tæki með þeim og Morse pöddlur sem festast á ytra

byrðið. Með innbyggðum rafhlöðum þá vantar sem

sagt ekkert nema loftnetið. Þá má nefna að KX2 er

með innbyggðan hljóðnema sem er ágætur, sérstak -

lega ef maður vill nota tækið sem burðarstöð. Að

meðtalinni innbyggðu rafhlöðunni og loftnets -

aðlögunar tækinu vigtar tækið tæp 600g en strípað

innan við 400g.

Ég fékk KX2 tækið í apríl og hef tekið það með mér

á ferðalög og göngur um landið síðan. Til viðbótar við 

tækið sjálft keypti ég MFJ-1899T sem er lítið
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Fjallgöngur og útivist og KX2 tækið frá Elecraft

Yngvi Harðarson, TF3Y

KX2 tækið
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útdraganlegt stangarloftnet með stillanlegri

aðlögunarspólu og er um 1,5m í fullri lengd. Hægt er

að nota þetta loftnet með mótvægi á öllum böndum

sem KX2 tækið getur unnið á en það er óskilvirkt á

lægri böndum en 20m. Loftnetið sem ég hef aðallega

notað er 17,7m langur vír með 3,9m löngu mótvægi.

Langa vírnum hef ég haldið uppi í endann nær sendi -

viðtækinu með 4,1m langri fíberstöng frá SOTA

Beams og strengt vírinn út frá stönginni. Með þessu

fyrirkomulagi hef ég haft sambönd beggja vegna

Atlants ála, bæði af fjallstoppum og nær sjávarmáli og

virkar vel á 40m-10m og einnig á 80m með um 20m

löngu mótvægi.

Forvitni um tækið meðal félaga varð til þess að ég

setti þessi orð á blað og vil ég lýsa helstu tækni -

eiginleikum þess hér og bera saman við stóra bróður

KX3 og K3s. Samantekt yfir helstu eiginleika er að

finna í töflu 1 en mælingar eru gerðar af ARRL eða

Sherwood Engineering eða skv. uppgefnum tölum

framleiðandans. Sl. ár og samhliða þeirri þróun að

SDR tækni hefur orðið algengari í hönnun viðtækja

hefur athygli beinst að kennitölu sem vísað er til í

töflunni sem RM styrksviðs (e. Reciprocal Mixing

Dynamic Range / RMDR). Með Reciprocal Mixing er 

átt við það þegar fasasuð frá sveifluvaka tækisins

blandast sterku merki og myndar suð sem þekur

daufari merki innan þess sviðs sem verið er að hlusta

á. Eftir því sem RM styrksvið er hærra þeim mun

minna háir þetta vandamál viðkomandi tæki. Eftir því 

sem styrksvið (e. IMD Dynamic Range) tækja hefur

batnað hefur meira reynt á RM styrksvið. Hinn

hefðbundni styrksviðsmælikvarði er hins vegar

mælikvarði á truflanir í viðtöku af völdum tveggja

sterkra utanaðkomandi merkja sem blandast í tækinu.

Styrksvið fyrir KX3 tækið er gefið upp með og án

sérstakrar síu (e. roofing filter) og fyrir K3s er

uppgefið styrksvið m.v. 5 póla 200Hz síu. Sjá má að

straumdrægni KX2 tækisins er tiltölulega hófleg í

viðtöku þó hún sé mun meiri en t.d. ATS-3b sem
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KX2 KX3 K3s Heimild

Almennt

Vinnsluspenna 8–15V 8–15V 11–15V Elecraft

Bönd 80–10m 160–6m 160–6m Elecraft

Þyngd í g. 369 510 3.859 Elecraft

Viðtæki

Næmni (suðgólf) á 20m –136dB –139dB –139dB ARRL

Suðtala 13dB 8dB 8dB ARRL

RM styrksvið (RMDR) 2kHz 102dB 114dB 115dB ARRL

Styrksvið 2kHz 86dB* 104dB/96dB 106dB Sherwood

DSP suðminnkun 15dB 15dB 10dB ARRL

Minnsta straumdrægni 135 mA 150 mA 1.120 mA Elecraft

Sendir

Sendiafl 12w 15w 100w Elecraft

Yfirsveifludeyfing 60dB 60dB 50dB ARRL

3. gráðu IMD –36dBc –30dBc –35dBc ARRL

Samsett suð (100Hz/10kHz) –110/–128dBc –110/–125dBc –115/–140dBc ARRL

Straumdrægni v/mesta afl 2,2 A 2,35 A 22 A Elecraft

Verð (grunnútgáfa) $790 $1.100 $2.900 Elecraft

* Mælt við 3kHz bandbreidd síu

Tafla 1. Helstu tæknieiginleikar KX2 og samanburður við KX3 og K3s

KX2 tækið opið — rafhlaðan og loftnetsaðlögunarrásin sjást.
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dregur minnst 35 mA í viðtöku eða eldra Elecraft K1

tækis sem dregur minnst 55 mA í viðtöku. Önnur tæki

sem algeng eru sem ferðatæki s.s. FT-817ND og nýrri

FT-818 draga þó minnst um 300mA í viðtöku og

FT-857D dregur minnst um 1000 mA. SDR tæki eins

og KX2 og KX3 draga gjarnan meiri straum en svipuð 

hefðbundin tæki þótt samanburðurinn við t.d.

FT-817ND gefi það ekki til kynna. Með nýjum Li-ion

rafhlöðum er straumdrægni KX2 þó ekki stórt

vandamál enda gefur ein slík rafhlaða möguleika á

nokkurra klst. notkun. Rafhlöðurnar sem Elecraft

selur fyrir KX2 tækið eru gefnar upp 11V og

2600mAh. Ég á tvær slíkar en hef ekki þurft að skipta

um rafhlöðu nema rafhlaðan sem fyrir er í tækinu sé

ekki fullhlaðin. Spennan á þessum rafhlöðum helst

reyndar lengi 12V en þegar spennan fellur undir

10,2V þá dregur KX2 tækið úr sendiaflinu niður í 5w.

Við spennu undir 12V er mælt með því að takmarka

útgangsaflið við 5w á SSB og stafrænum mótunum til

að halda niðri IMD bjögun í sendingu.

Stafræna sían í viðtæki KX2 er mjög góð og alveg

laus við „hringingu“ (eins konar bergmál) eins og

stundum heyrist í þröngum kristalssíum. Sían er

stillanleg frá 2.800Hz og niður í 50Hz. Ég hef lítið

þurft að nota DSP suðminnkun þar sem hef mest

notað tækið í nær suðlausu umhverfi en heimafyrir

hef ég þó reynt að hún virkar nokkuð vel.

KX2 tækið er með tveimur stillanlegum

sveifluvökum (VFO), þ.e. VFO A og VFO B og unnt

er að hlusta á það sem gerist á báðum tíðnum í einu (e.

dual-watch) en þá kemur það sem heyrist í sitthvort

eyrað ef heyrnartól eru notuð eða tveir hátalarar eru

tengdir. Þessi eiginleiki er þó bundinn við að VFO B

getur mest verið stillur 7kHz ofan við eða 23kHz

neðan við tíðni á VFO A. Þetta takmarkar þó ekki

sendingu á annarri tíðni en viðtökutíðni sem er utan

þessara +7/-23kHz marka. Þessi mörk duga þó til þess 

að eiga í samskiptum við flesta DX-leiðangra.

Ég hef mest notað tækið á Morse en einnig haft

nokkur sambönd á SSB og RTTY. Ég hef ekki notað

tækið á AM eða FM og eftir er að prófa FT8

tölvusamskipti. Eins og KX3 og K3s tækin þá er

tækið þannig útbúið að unnt er að nota RTTY og PSK

án tölvu en þá eru Morse pöddlurnar notaðar til

sendingar en viðtekin merki birtast á þeim hluta

skjásins sem annars birtir aflestur fyrir tíðni VFO B.

Ef tölva er tengd við tækið þá er unnt að nota RTTY

og PSK túlk tækisins til að birta texta á skjá tölvunnar.

Hvað Morse varðar þá er innbyggður sjálfvirkur

Morse-lykill í tækið eins og flest ný tæki í dag. Eins

og í KX3 og K3s þá er einnig inngbyggður Morse

túlkur sem birtir Morse texta á skjá með sama hætti og 

RTTY og PSK. Túlkurinn er þokkalega góður en þó

ekki alveg eins góður eins og í CW Skimmer og langt

í frá eins góður og eyra amatörs sem notað hefur

Morse um nokkurt skeið. Þá er skemmtilegur

eiginleiki að unnt er að senda Morse þegar tækið er

stillt á SSB en það er stundum sem það getur komið

sér vel þegar unnið er á móti stöð með aflmeiri sendi

og heyrir illa SSB merkið.

Tækið er með minni fyrir skilaboð á Morse, RTTY,

PSK og SSB (páfagauk). Páfagaukurinn er með

tveimur 15 sek. minnum fyrir SSB. KX2 tækið er með 

mörgum af þeim tæknilegu möguleikum sem K3

tækið mitt hefur en er þó ekki með tvö viðtæki fyrir

utan „dual-watch“ möguleikann. Sumir af þessum

möguleikum eru keyptar viðbætur í K3s en eru

innifaldir í grunnútgáfu KX2. Þetta er eiginlega með

ólíkindum miðað við smæð KX2 tækisins.Í KX2

tækinu er ég með innbyggt sjálfvirkt loftnets -

aðlögunar tæki. Þetta er viðbót en er hverrar krónu

virði. Tækið hefur mikið aðlögunarsvið og það hefur
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Á Hafnarfjalli.

Á toppi Strúts, allt uppsett og tækið stillt á SOTA CW-tíðinina
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reynst afar hentugt að hafa það innbyggt.

Loftnetstengið er BNC tengi en ég hef notað

millistykki þannig geti tengt vírloftnetið beint við

tækið. Af öðrum viðbótum má nefna að ég keypti

nýjar hliðarplötur með handföngum og

viðbótarkæliplötu ásamt glærri hlíf fyrir takka og

skjá. Hlífin þýðir að maður getur hæglega verið með

tækið í stórum vasa eða beint í bakpoka án þess að

þurfa að óttast um takkana og einnig er hlífin gagnleg

í úrkomu. Fyrir stafræna mótun á eftir að muna um

kæliplötuna.

Í sumar hef ég virkjað fjóra fjallstinda í SOTA

verkefninu, alltaf með sama vírloftneti og alltaf

Morse sambönd. Hef ég þá borið 22 lítra bakpoka þar

sem ég hef geymt KX2 tækið á göngu og stundum

VHF/UHF handstöð líka ásamt loftnetum, nesti og

fatnaði. Úlfarsfell var frumraunin í lok apríl en þar

kom mér á óvart að ég varð ekki var við neitt

manngert suð þrátt fyrir sendana á toppnum. Af

Úlfarsfelli náðist m.a. samband við vesturströnd

BNA. Næst virkjaði ég Esjunna af hábungunni við

sumarsólstöður. Ég var á ferð seint um kvöld og

skilyrðin ekki uppá það besta. Sambönd náðust

beggja vegna Atlantsála auk sambanda á 2m FM.

Seint í júlí virkjaði ég Hafnarfjall við Borgarfjörð.

Þaðan náðist aftur samband við vesturströnd BNA

auk annarra sambanda við BNA og Evrópu. Ég hafði

takmarkaðann tíma til fjarskipta þar sem ég gekk á

fjallið í félagi við eldri son minn og konu hans. Síðast

en ekki síst þá virkjaði ég Strút í nágrenni Húsafells.

Þá göngu gekk ég í félagi við Vilborgu eiginkonu

mína og hafði fremur knappan tíma. Þó náðust

sambönd þaðan bæði til austurs og vesturs.

Til viðbótar við framangreinda virkni þá vorum við

hjónin á ferðalagi í hjólhýsi um landið í sumar og á

því ferðalagi notaði ég tækið nokkrum sinnum ýmist

með útdraganlega stangarloftnetinu eða sama

vírloftneti og notaði í fjallgöngunum. Flest

samböndin hafði ég norðan frá Akureyri í IARU

keppninni í júlí í QRP flokki. Almennt talað naut ég

þess vel að nota nýja tækið í sumar og erfitt að benda á 

neitt sérstakt sem fannst áfátt þótt meira sendiafl hefði 

stundum komið í góðar þarfir. Á móti kemur að þá

hefðu byrðarnar verið meiri.

Yngvi,
TF3Y
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Útbúnaðurinn uppsettur á Esjunni.

 Vibroplex var stofnað 1905

Vibroplex fyrirtækið framleiðir og

selur morslykla sem aldrei fyrr, en

yfirstandandi ár er þeirra 114. í rekstri.

Þeir framleiða ekki einvörðungu hina

þekktu Vibroplex „bug keys“ heldur

einnig hefðbundna handlykla og

pöllur. Vibroplex er líklegasta elsta og

þekktasta heitið á vörum fyrir radíóamatöra.
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Á ferðum um landið hef ég ekki verið með stöð og

loftnet á bílnum heldur  sett upp loftnet þegar í

áfangastað er komið. Ég hef engöngu verið með

víraloftnet, ýmsar útfærslur af dípólum, hjámiðju

fædda dípóla cobra útfærslur, fjölarma, lúppur og

langa víra en það loftnet sem ég hef notað sl 3 ár er

dípóll sem er kallaður  G5RV (Multi-band HF Dipole

80m – 10m) en höfundur þess, Louis Varney ( 1911–

2000 ) sem hafði kallmerkið G5RV kom fyrst fram

með loftnetið árið 1946. Það var hinsvegar ekki fyrr

en 1958 sem hann skrifaði grein „An Effectieve

Multi-band Areial of Simple Construction“  í breska

amatöra blaðið Radcom að loftnetið vakti verulega

athygli. Upp úr 1960 birtist grein um loftnetið í QST

og hefur það verið mjög vinsælt víða um heim og ekki 

síst í USA allar götur síðan. 

Louis Varney birti þó nokkrar greinar um loftnetið

þar sem hann skýrði og sýndi fram á hvernig það í

raun virkar og hvernig bylgjan hegðar sér á

mismunandi böndum.

Ýmsir „spámenn“  hafa verið að gera endurbætur og 

breytingar á upprunalegu hönnun Varney en

upprunalega hönnunin stenst allar mælingar vel þegar 

mælt er með nýjustu mælitækjum.  G5RV loftnetið

má nota bæði sem lágréttan dípól og vaff á hvolfi.

Þegar loftnetið er notað sem vaff á hvolfi þarf aðeins

eina burðarstöng í miðju í stað þriggja með

tilheyrandi stögum ef loftnetið er

notað sem lágréttur dípóll. 

Ég hef notað loftnetið sem vaff á

hvolfi með ágætis árangri bæði til

innanlands sambanda og utanlands

(DX). Útfærslan er einföld.

Armarnir eru 15,55 metrar hvor um

sig og nota ég í þá 1,5 q töfluvír.

(Töfluvír er fínþættur mjúkur

einangraður rafmagnsvír) Lóðrétti

leggurinn er 10,36 metrar 450 ohm

stigalína. Síðan er ég með straum-

balún 1:1 og coax þaðan inn í

sjálfvirkan tuner. Í stað tilbúins

straum-balúns má hæglega nota

uppvafinn coax kapal, (ugly balun)

ca 6 metra á 10 cm kjarna. 

Í fyrstu útfærslu Varney á G5RV voru leggirnir 51

fet  og lóðrétta opna línan 34 fet. (open-wire stub)

Með þessari lengd á opnu fæðilínunni fékk hann ca 72 

ohm til sendisins. Seinna fóru menn að nota 300 ohm

flat kapal (TV line) og síðan 450 ohm stigalínu en það

er sú lína sem ég nota. Sé notaður 300 ohm flatkapall

er hægt að hafa lóðréttu línuna talsvert styttri eða ca

8,5 metra í stað 10,36 metra. Hæð loftnetsins frá jörðu 

skiptir máli og þar með topp hornið en inpedansinn,

viðnámið breystist með hæðinni, horninu. Ég reyni að 

hafa topphornið sem gleiðast, 90 – 120° sem þýðir að

það þarf að strekkja armana talsvert út. Þar sem

stigalínan er hluti af loftnetinu þarf hún að vera sem

lóðréttust og þá þarf stöngin sem heldur loftnetinu

uppi að vera ca 11 metrar frá jörðu. Ég hef nú ekki

alltaf komið því við og hef þá einfaldlega tekið stiga

línuna út frá miðju og síðan lágrétta og bara

einhvernvegin eftir aðstæðum.  Ég hef aldrei séð nenn 

merkjanlegan mun þó svo að línan sé ekki öll lóðrétt

amk ekki hér innanlands. Þess ber þó að geta að ég

nota sjálvirka loftnets aðlögun (Auto Tuner) þannig

að smá breytur skipta í praxis ekki svo miklu máli. 

Til endanna nota ég rafmagnsgirðinga staura til þess 

að lyfta arma endunum aðeins upp frá jörðu og einnig

hef ég notað samsskonar staura til þess að halda

stigalínunni frá jörðu þe þegar miðjan er ekki nógu

há. 
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G5RV ferðaloftnet

Georg Magnússon, TF2LL 
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Á mynd 2 má sjá fráganginn á samtengingu

stigalínunnar við armana. Þarna saga ég úr 100 mm

svörtu vatnsröri, bora samhliða göt fyrir stigalínuna,

fyrir armana og upphífi spottann. Lóða endana saman

og einangra síðan með suðu límbandi. Engin skrúfuð

tengi. Einfalt og sterkt.

Á mynd 3 má sjá loftnetið saman vafið, með

stigalínu, balún, hælum og spottum. Einangrararnir

eru rafmagnsgirðinga efni.

Á mynd 4 má sjá hvernig ég nota rafmagnsgirðinga

staura til þess að halda fæðilínu og balún frá jörðu.

Samskonar staurar eru einnig notaðir til endanna.

Á mynd 5 sést mastrið sem er samsett fiber rör,

keypt á flóamarkaði ÍRA fyrir nokkrum árum. Létt og

ágætlega sterkt en þarf að staga þegar komið er upp í

10 metra hæð. Efst er plast einangrari úr

rafmagnsgirðingu sem ég nota sem blökk til þess að

hífa loftnetið upp eftir búið er að reisa mastrið.

Sem fyrr segir hefur G5RV loftnetið verið vinsælt

um allan heim, svo sem ekkert super loftnet ef svo má

að orði komast en er fín málamiðlun, einfalt að smíða

sjálfur þannig að það getur verið sterkt og gott fyrir

okkar aðstæður, fæst einnig tilbúið frá nokkrum

framleiðendum. Tekur lítið pláss, sérstaklega ef það

er notað sem vaff á hvolfi. Fyrir þá sem vilja sökkva

sér í fræðin og hvernig G5RV í raun virkar er hægt að

finna ógrynni af upplýsingum á netinu og í mörgum

bókum, þar á meðal bókinni „Successful Wire

Antennas“ eftir Ian Pool G3YWX og Steve Telenius-

Lowe 9M6DXX / KH0UN útgefinni af RSGB.

Að sjálfsögðu er betra að vera búinn að setja allt

upp, og stilla loftnetið (SWR) áður en haldið er út á

mörkina en ég hef í raun aldrei gert það. Þessu hefur

bara verið hent svona sirka saman, og stundum ekki,

rétt fyrir brottför og síðan brasað og stillingar á

áfangastað!

Georg Magnússon,
TF2LL
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Dagsetn. Tími Heiti keppni Mótun Bönd Skilaboð

JANÚAR

6.-7. jan. 20:00-07:00 EUCW 160 Meter Contest CW 160M RST + nafn + NM 1)

12. jan. 00:00-23:59 YB DX Contest SSB-hluti 80-10M RS + raðnúmer

19.-20. jan. 12:00-12:00 Hungarian DX Contest CW/SSB 160-10M RS(T) + raðnúmer

25.-27. jan. 22:00-21:59 CQ WW 160 Meter Contest CW-hluti 160M RS + CQ svæði (40)

26.-27. jan. 13:00-13:00 UBA DX Contest SSB-hluti 80-10M RS + raðnúmer

FEBRÚAR

2.-3. feb. 12:00-11:59 Black Sea Cup International CW/SSB 160-10M RS(T) + ITU svæði (17)

2.-3. feb. 12:00-11:59 F9AA Cup International CW 80-2M RST + raðnúmer

9.-10. feb. 00:00-23:59 CQ WW RTTY WPX Contest RTTY 80-10M RST + raðnúmer

9.-10. feb. 12:00-11:59 Dutch PACC Contest CW/SSB 160-10M RS(T) + raðnúmer

16. feb. 00:00-23:59 ARRL International DX Contest CW 160-10M RST + sendiafl

22.-24. feb. 22:00-21:59 CQ WW 160 Meter Contest SSB 160M RS + CQ svæði (40)

23. feb. 13.00-12:59 UBA DX Contest International CW 80-10M RST + raðnúmer

MARS

2.-3. mars 00:00-23:59 ARRL International DX Contest SSB 160-10M RS + sendiafl

16.-18. mars 02:00-01:59 BARTG HF RTTY Contest RTTY 80-10M RST + raðnúmer+GMT

16.-17. mars 12:00-11:59 Russian DX Contest CW/SSB 160-10M RS(T) + raðnúmer

30.-31. mars 00:00-23:59 CQ WW WPX Contest SSB 160-10M RS + raðnúmer

APRÍL

6.-7. apríl 15:00-14:59 SP DX Contest International CW/SSB 160-10M RST + raðnúmer

19.-20. apríl 21:00-20:59 Holyland DX Contest SSB/CW 160-10M RS(T) + raðnúmer

20.-21. apríl 12:00-23.59 CQ MM DX Contest CW 80-10M RST + EU

27.-28. apríl 13:00-12:59 Helvetia Contest SSB/CW 160-10M RS(T) + raðnúmer
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Helstu DX keppnir 2019; janúar til apríl

Í eftirfarandi töflu hafa verið teknar saman upplýsingar 

um helstu DX keppnir á tímabilinu janúar til apríl

2019. Hafa þarf í huga að ýmsir minni viðburðir fara

fram nánast um hverja helgi sem ekki eru taldir til hér.

Eftirfarandi vefsíður eru með nánari upplýsingar, auk

þess sem hver keppni er með eigin heimasíðu á netinu.

Vefslóðir: http://contestcalendar.com og

 http://sk3bg.se/contest/index.htm 

(Ath. Jan, SM3CER, sem sér um keppnisdagatalið

fyrir Sundsvalls klúbbinn, hefur átt við veikindi að

stríða í vetur og hefur síða hans því ekki verið uppfærð

um nokkra hríð. Hann er nú kominn heim af sjúkrahúsi 

og vonir standa til að hann taki aftur upp þráðinn innan 

tíðar. Amatörar óska honum alls hins besta með þökk -

um fyrir frábæra þjónustu sem hann hefur sinnt í sjálf -

boða vinnu á sinn kostnað alla tíð).

 ALÞJÓÐLEG HNITAKEPPNI ARRL 2018
ARRL stendur árlega fyrir alþjóðlegri hnita sam keppni (e.

International Grid Chase). Keppnin stend ur yfir almanaks -

árið og endaði fyrsta keppnin 31. desember 2018. Mark -

mið ið er að ná staðfestum samböndum við amatöra í eins

mörgum hnitum og frekast er unnt. Samböndin þurfa að

vera staðfest á LoTW.

Lokaniðurstöður fyrir árið 2018 munu birt ast á vef

ARRL í febrúar. Líklegt er að staðan breytist ekki mikið

fyrir efstu 10 TF stöðvarn ar frá nýj ustu upplýsingum um

stöðuna þegar þetta er skrifað 22. janúar 2019: 

 1. TF1A nr. 182 yfir heiminn.

 2. TF5B nr. 645 yfir heiminn.

 3. TF2MSN nr. 1.208 yfir heiminn.

 4. TF3DT nr. 2.712 yfir heiminn.

 5. TF3IRA nr. 6.026 yfir heiminn.

 6. TF3SG nr. 6.041 yfir heiminn.

 7. TF3JB nr. 6.467 yfir heiminn.

 8. TF8V nr. 7.604 yfir heiminn.

 9. TF2R nr. 8.070 yfir heiminn.

10. TF3VS nr. 8.142 yfir heiminn.

HEIM

http://contestcalendar.com
http://sk3bg.se/contest/index.htm


DXCC heildarstaða TF stöðva 15. janúar 2019

Kallmerkjum er raðað eftir DXCC MIXED 1 2 4

TF3Y er einn íslenskra leyfishafa með skráningu á heiðurslista; DXCC HONOR ROLL, MIXED. 
TF4M hefur flestar einstakar DXCC viðurkenningar (14 af 19).3

TF3DC, TF3JB, TF3Y og TF4M eru handhafar 5 Banda DXCC.4

TF3DC, TF3JB, TF4M og TF8GX eru handhafar DXCC Challenge.

# Kallmerki

DXCC

Mixed

DXCC

Phone

DXCC

CW

DXCC

Digital

DXCC

160m

DXCC

80m

DXCC

40m

DXCC

30m

DXCC

20m 

DXCC

17m

DXCC

15m

DXCC

12m

DXCC

10m

DXCC

Challenge

DXCC
Honor Roll

Mixed

 1. TF3Y 343 - 315 121 - - - 127 - 115 - 110 - - 343

 2. TF4M 315 235 293 107 230 131 168 132 247 129 158 129 133 1451 -

 3. TF3DC 310 - 296 147 - - - 180 - 223 - 204 210 1648 -

 4. TF8GX 309 290 239 - - - 130 - 275 132 215 110 187 1313 -

 5. TF5B 294 283 - 202 - - 114 113 276 115 214 101 135 1124 -

 6. TF2LL 266 - - - - - 163 - 216 138 166 - 117 - -

 7. TF3JB 253 177 235 109 - 101 118 127 229 170 146 142 117 1252 -

 8. TF3SG 239 155 255 - 126 220 181 - - - - - - - -

 9. TF3IRA 213 179 179 100 - - - - - - - - - - -

10. TF3G 186 133 138 - - - - - - - -

11. TF1A 163 143 - 137 - - - 132 104 103 - - - -

12. TF3DT 156 123 - 126 - - 115 - 116 - - - - - -

13. TF3MH 114 - - 100 - - - - - - - - - - -

14. TF3EK 104 - - 101 - - - - - - - - - - -

TF kallmerki með óvirka DXCC skráningu:2

15. TF3SV 349 Óvirk skráning (hljóðnaður lykill).

16. TF3IM 226 Óvirk skráning.

17. TF2WLC 106 Óvirk skráning. (Skýring: Varnarliðsmaður; a.m.k. QRV árið 1968 [f.ár 1946]. Núverandi kallmerki: K4WS).

1 Miðast við TF kallmerki með virka skráningu (Heimild: ARRL).

2 Virk skráning: Að leyfishafi hafi uppfært DXCC-stöðu sína a.m.k. einu sinni eftir 1.1.1994.

3 Ekkert TF kallmerki er enn skráð fyrir DXCC viðurkenningu fyrir sambönd um gervitungl, á 6 metrum, 2 metrum og 70 sentímetrum.

4 Leyfishafar hljóta ekki sjálfvirkt, eins bands skráningu [á 10, 15, 20, 40 og 80 metrum] þótt þeir sæki um 5BDXCC; sérstaklega þarf að sækja um (og greiða fyrir) hvert eins bands DXCC skjal.
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FEBRÚAR Viðburður Upplýsingar Fyrirlesarar/umsjón Tímasetning Skýringar/annað

7.feb. – fimmtud. Erindi Kynning á D-Star fjarskiptakerfinu Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A 20:30-21:00 Kaffihlé kl. 21:15

14. feb. – fimmtud. Opið hús Almennar umræður í félagsaðstöðunni Opin málaskrá 20:00-22:00 Kaffiveitingar

21. feb. – fimmtud. DVD mynd DX-leiðangur til Miðbaugs Gíneu og Annoban, 3C3W & 3C0W vorið 2018 Dagskrá í boði Óskars Sverrissonar, TF3DC 20:30-21:30 Kaffiveitingar

28. feb. – fimmtud. Erindi Kaup á nýrri HF amatörstöð vorið 2019; markaðurin og ný viðhorf Jónas Bjarnason, TF3JB 20:30-22:00 Kaffihlé kl. 21:15

MARS Viðburður Upplýsingar Fyrirlesarar/umsjón Tímasetning Skýringar/annað

 7. mars – fimmtud. Erindi Búnaður og aðferðir sem henta fyrir SOTA Einar Kjartansson, TF3EK 20:30-22:00 Kaffihlé kl. 21:15

14. mars – fimmtud.. Erindi Logger32 dagbókarforritið; auknar vinsældir – nýir möguleikar Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS 20:30-21:30 Kaffihlé kl. 21:15

16. mars – laugard. Hraðnámskeið Fyrstu skrefin; farið í loftið með leiðbeinanda1 Óskar Sverrisson, TF3DC 10:00-14:30 Hádegisverðarhlé

21. mars – fimmtud. Erindi Radíóamatör í meir en 50 ár, reynslusögur úr áhugamálinu frá barnsaldri ... Ágúst H. Bjarnason, TF3OM 20:30-21:30 Kaffihlé kl. 21:15

23. mars – laugard. Hraðnámskeið Fyrstu skrefin; farið í loftið með leiðbeinanda2 Óskar Sverrisson, TF3DC 10:00-14:30 Hádegisverðarhlé

28. mars – fimmtud. Erindi Endurvarpar Ari Þórólfur Jóhannesson, TF1A 20:30-22:00 Kaffihlé kl. 21:15

31. mars – sunnud. Sófaumræður DX-sambönd og hvernig best og fljótvirkast er staðið að öflun QSL korta Jónas Bjarnason TF3JB 10:30-12:00 Kaffiveitingar

APRÍL Viðburður Upplýsingar Fyrirlesarar/umsjón Tímasetning Skýringar/annað

 4. apríl – fimmtud. Erindi Radíótækni í árdaga Vilhjálmur Þór Kjartansson, TF3DX 20:30-22:00 Kaffihlé kl. 21:15

 6. apríl – laugard. Smíðanámskeið Arduino örtölvur fyrir byrjendur; sýnikennsla og verkefni3 Vilhjálmur Í. Sigurjónsson, TF3VS 10:00-14:30 Hádegisverðarhlé

11. apríl – fimmtud. Erindi DX-leiðangur til Seychelles, S79V; ferðasaga í máli og myndum Hrafnkell Sigurðsson, TF8KY 20:30-22:00 Kaffihlé kl. 21:15

MAÍ Viðburður Upplýsingar Fyrirlesarar/umsjón Tímasetning Skýringar/annað

 2. maí – fimmtud. Erindi Loftnetabúskapur TF2LL í Norðtungu í Borgarfirði Georg Magnússon, TF2LL 20:30-22:00 Kaffihlé kl. 21:15

 9. maí – fimmtud. Erindi Gervihnattasamskipti í amatörradíói og iðnaði Njáll Hilmar Hilmarsson, TF3NH 20:30-22:00 Kaffihlé kl. 21:15

1 Í boði er að leyfishafar taki með sér eigin stöð og búnað ef þeir óska. Farið verður loftið á CW, SSB eða FT8 – allt eftir óskum þeirra sem sækja námskeiðið (Ath. skráning fyrirfram – takmarkaður fjöldi).
2 Námskeið-II er hugsað fyrir þá sem sóttu námskeiðið viku fyrr. Þátttakendur ráða ferðinni  í seinni hlutanum, spyrja spurninga og fá sýnikennslu í því sem þeir óska til að öðlast öryggi í fjarskiptum upp á eigin spýtur. (Ath. staðf. skráningu).
3 Þátttakendur geta komið með eigin örtölvur og búnað, en einnig verða tölvur á staðnum fyrir þá sem ekki hafa eignast slíkan búnað.

                                    VETRARDAGSKRÁ ÍRA TÍMABILIÐ FEBRÚAR–MAÍ 2019

Njáll TF3NH Ágúst TF3OM Vilhjálmur TF3DX Einar TF3EKGeorg TF2LL Vilhjálmur TF3VS Ari Þórólfur TF1A Óskar TF3DCJónas  TF3JB Hrafnkell TF8KY




